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 للنرش والتوزيع
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  .. األيام بنا تمر
  ... المواقـف بنا وتمر

  ... ذكريـات ... لحظـات
  ... كثيـــــــــــرة رسائل

  ..  بها نشعر أوقات
  ... نتجاهلها أخرى وأوقات

  ..وفي هذه الرواية 
  .. ملتزم خرآو يعاد شاب حياة قصةسنتناول معا ً 

سيمبما االثنان ر نمجميعاً عليه ر ..  
نم مشاكل و نتف .. حـَف .. رهكُ و بو حر زنح ..  

  ؟؟.. المشاكل هذه مع االثنان سيتعامل كيف وسنرى

  ..الرواية خيالية ؛ ولكنها أقرب ما تكون إلى واقعنا 

 من ركثي فى وبينك بينها كبيراً تشابهاً ينتجد/تجد قد

  .. أجزائها
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  :: على بوابۀ الجامعۀ:: 

     
 كما للسقوط آيلة شامخة عمارة تقف القاهرة شوارع إحدى فى 7

  .. المحروسة مصرنا عمارات من كثير في الحال هو

 بسيطة مصرية أسرة تسكن العمارة هذه طوابق إحدى وفى

  .. أفراد أربعة من تتكون

  ... منزل ربة:  أم               عادى موظف:  أب

  .. الرحمن عبد:  ابن                      ريهام:  ابنة
=================================  

  

  .. ) صباحاً الثامنة الساعة( 

 ومش الكلیة فى یوم أول..  معاك يتعبتن يابن یا قوم:  الرحمن عبد أم
  !!؟؟ كده أولھا من!  ھتروح

  .. بس ساعة ربع..  وھأ قایم ماما ای حاضر:  نـــــالرحم عبد
  ! منك زھقت أنا..  براحتك خالص:  الرحمن عبد أم

  ! حر نتإ ماتروحش تروح                    
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  ) ساعة نصف وبعد(  
  

  .. الكل یاست الخیر صباح:  نـــــالرحم عبد
     ..  بقى الكلیة روح..   منك واخدینھ اللي ده أھو:  الرحمن عبد أم

  ! البیت في ھتقعدلي كده أولھا من مش                    
  .. خالص روحت عتبرینىإ..  جمیل یا حاضر:  نـــــالرحم عبد
ّ  بنيا یا:  الرحمن عبد أم  بجد الكلیة تروح ناوي..  شویة بكش لبط

  !؟؟ ألبوك أقول ھتخلیني وال
  ! اایحااار العظیم وهللا..  رایح..  أل!!  بس مین أبویا:  نـــــالرحم عبد

 

  .. البيت من عبد الرحمن نزل..   التباطئ من ساعة وبعد 7
  .. طويالً "توبيسواأل"  انتظرو 

  .. والمضايقات الزحام أكثر وما توبيساأل صاحبنا ركب
  ..! بعد األمور هذه مثل على الرحمن عبد يتعود لم وطبعاً
 عبد ووصل..   المبين بالفوز االتوبيس معركة انتهت .. المهم

  .. بسالم للكلية الرحمن
 الوراء إلى الذاكرة به عادت ، الجامعة سور صاحبنا رأى وحينما 7

  : نفسه يحدث أخذ ..  شهوراً
  

  !! معقول مش..   یاااااااااااااااااااااه
  ..  اااهیاااااااااااا ..  وتعبھا العامة الثانویة من خالص خلصنا
  ..صح ھنعشھا أخیراً  .. بالش وال الحریة دى ھي..  الكلیة دخلنا أخیراً 
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 استوقفه البوابة وعلى...  الجامعة داخل خطواته أولى خطى 7

  ..  الحراس أحد

  ؟ نجم یا الكارنیھ فین:  ارســـــــالح
  ! أولى سنة لسھ أنا..  ھندسة یا معلش ؟؟ نجم:  الرحمن عبد
  .. علیھ وماتنمش تعملھ تبقى یاریت..  طیب:  ارســــــــالح
  ؟؟حاجة وال مزعلھ حد یھف ؟األخ مالھ ھو:یقول وھو الرحمن دعب دخل

  

 فوجده ، ليكتبه المحاضرات جدول عن طويالً يبحث ظل 7

  !.. معاناة بعد وكتبه أخيراً

 ال أنه وخاصة..  المجتمع هذا عن غريباًعبد الرحمن  مازال 7

 أصحابه من) الكريمة الشلة( فـ..   الكلية فى أحداً يعرف

 التحقوا  أغلبهم اآلخر والجزء..   الثانوية في ينجحوا لم أغلبهم

  ..! خاصة بمعاهد

  ظهراً ١٢: ٣٠ اآلن الساعة.. وجلس المدرج إلى الرحمن عبد وصل7

  .. الظهر ذانأ إرتفع..  وفجأة..    الترحيب فى الدكتور بدأ

  ))  أكبر اهللا أكبر اهللا..  أكبر اهللا أكبر اهللا(( 

   .. قوته من والداني القاصي عـويسم..  األفق في يدوي ذاناأل

  ! طرف الرحمن عبد ألخينا يهتز لم ؛ ولكن
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  االحترام عليه يبدو بجواره الشباب أحد يسمع به إذا..  وفجأة

  : ) أخى؟ یا ھتصلى مش :  له يقول
  

  ؟ والمحاضرة طیب:  الرحمن عبد
  طول على ونرجع ھنستأذن : ابــــــــــالش
  ! يمتوض مش أنا بس..  مممممامم:  الرحمن عبد
  .. الكلیة مسجد في ونتوضا ننـزل تعالى : ابــــــــــالش
 ماضیعش علشان إنت اتفضل....  آسف أنا معلش:  الرحمن عبد

  ! كده السنة أول من المحاضرات
 إن تعرف الزم ..  حاجة أقولك عایز بس ؛ براحتك : ابــــــــــالش

  .. ویھدیك یھدیني ربناو..   المسجد من بیبدأ النجاح
   ؟؟؟ ده كل لیھ ؟؟ كمان ده مالھ ؟؟ إیھ فیھ ھو :  نفسھ فى قال صاحبنا

  

   .. لبيتإلى ا الرحمن عبد وعاد المحاضرة انتهت 7
  

  ؟ إیھ الكلیة أخبار..  السالمة على  حمدا:  األم
  .. علیكى بتسلم..   كویسھ:  الرحمن عبد
  ؟؟؟ جةحا فیھ ؟؟ ابني یا مالك:   األم
  ..   آكل أما ھاتیلى..  عادى ال:  الرحمن عبد
  .. جاھزاألكل  ھتالقي ھدومك تغیر ما على دوب یا..  حاضر:  األم
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 بعض السرير على تقلب..  لينام ودخل غداءه صاحبنا نهىأ 7

 كنهلو..  صدره في بضيق أحس..  النوم يستطع لم ولكنه الوقت

 يستيقظ لعله بالنوم نفسه على ألَح ؟؟ الشعور هذا لماذا يعرف ال

 .. النوم في بدأ وبالفعل .. صدره فى يجده الذى عنه ذهب وقد

  !! به ما يذهب ولم ساعات بعد استيقظ ولكنه
  

  ) النت أفتح أحسن أقوم..  مبدھاش(  : لنفسھ قال
  

 بساعة الفجر وقبل..   االنترنت أمام الليلة الرحمن عبد قضى 7

  !! الرحمن عبد من رفج يا ولتشتكى !!! نام

  !االستيقاظ معركة أيضاً وحانت.. الكلية وقت حان الصباح، وفى

 يحدثه أن يطيق وال ،" متأفف" وهو استيقظ ، راكالع نهاية وبعد

 لم فهو..  حوله يلتفت ولم..   المدرج ودخل ، للكلية ذهب ! أحد

  !! بعد النوم من يستيقظ
  

  ؟ نتإو..  محمد أخوك أنا..  علیكم السالم : بقولھ بجواره أخ نبھھ
  .. الرحمن عبد أنا:  الرحمن عبد
  ..  جداً  جمیل اسمك هللا ماشاء:  محمد
  .. إیھ قدده  الرحمن عبد  اسم بحب أنا تتصورش ما
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  "!!!  جواب ال و التعجب عالمات ى عبد الرحمنعل بدا "
  

  ؟ والحاجة بكلمك أنا عشان متضایق إنت:  محمد
  ! حاجة غیر من لوحدى مضایق أصالً  أنا.. أبداً  ال:  الرحمن عبد
   ؟ مضایقك اللي إیھ وتفضفضلى أصحاب نبقى ممكن طیب:  محمد
  !!!  أصحاب:  الرحمن عبد
  ؟؟ صداقة عربون ده CD الـ مني تأخد ممكن طیب:  محمد
  .. شكراً :   الرحمن عبد

  " اسمه فى حتى ينظر ولم منه CD الـعبد الرحمن   أخذ "
  

  :قال محمد ..  الظهر صالة وقت حان اوحينم 7

  .. تمام ھتبقى تصلي لما أكید..   نصلي ننزل بطل یا یاال
  ؟؟؟ یعني إزاي تمام ھبقى:  الرحمن عبد
 قال ربنا ألن..  ھیروح ده صدرك في اللي والضیق تمام ھتبقى:  محمد

..   الذكر من ةوالصال..  ٢٨:الرعد ) الْقُلُوب تطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَال (
  ؟؟ ربنا بتصدق نتإ مش.. تصلى لما ھینشرح قلبك یعني
  ..  با ونِعم..  طبعاً  أیوه:   الرحمن عبد

  

 ما يعرف ال وهو هذا الشاب مععبد الرحمن  صاحبنا نزل 7

  : نفسه في يقول وأخذ ؟؟ الحكاية
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 عایز ویاترى ؟؟ منین یعرفني ھو ؟؟ لیھ یصاحبني عایز ده الواد ھو
  !! إیھ آخرتھ نشوف أما ؟؟ إیھ نيم

  

عبد  عين وقعت..  دخولهم وعند..   المسجد إلى ثناناال نزل 7

  ! لرؤيته كثيراً تعجب .. جداً غريب شئ على الرحمن
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  :: الخطوة األولى:: 

     
 ثم...  المسجد فى له خطوة أول الرحمن عبد صاحبنا خطى 7

 مرة آخر يتذكر أن يحاول وهو ثقيلة بخطوات رجليه يجر أخذ

  !! يتذكر لم ولكنه ؟؟ كانت متى المسجد فيها دخل

..  عجيبين وسكون بصمت دخل..  غياب طول بعد دخل أنه المهم

  !! قبل من يره لم مشهد على عينه وقعت ً فجأة لكن

 لم أنه رغم..   كالقمر وجهه ينير يكاد..  الوجه مضيئ اًشاب رأى

  !! نوراً يشع بالفعل وجهه أن إال ؛ كثيراً البشرة يضأب يكن

 والتأثر الخشوع عليه بدا وقد ، مصحف فى يقرأ الشاب هذا رأى
 دمعتان خديه على عينيه من رتدتح قد أنه حتى..  الشديد
  .. تأثر من به حلََّ ما تصفان

  : عقله فى دار وحينها ..  به عيناه تعلقت حتى وجهه رأى أن فما
  

  ؟؟ ده وشھ فى اللى النور وإیھ ؟؟ ده الواد مین یاترى
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 الشاب أن هو ؛ اندهاشاً زاده وما!  قبل من يره لم غريباً أمراً كان 7

 تأثر من فيه هو مما وبالرغم..  إليه ونظر المصحف من عينيه رفع

  .. نوره على نوراً وجهه من زادت جميلة ابتسامة له تبسم أنه إال
  

  ! كده قبل مشفتھوش أنا ؟ یعرفني ده الواد :  حمنالر عبد تعجب
ا بیبتسم أمال ّ   ؟؟؟؟ دي بالحالة وھو لیھ كده لی
 ترحيب بمثابة األبتسامة تلك أن الرحمن عبد يعلم يكن لم 7

  ..! جديدة لصداقة سبباً ستكون أنها يعلم يكن لم بل .. له

 يف يفكر مازال وهو عاد ثم .. ليتوضأ وذهب الرحمن عبد تركه

  ..الصالة  قامةإ صوت تفكيره قطع..   وفجأة .. االبتسامة تلك

 يقف أن المضيء الوجه صاحب األخ فتعمد..  للصالة الناس اصطف

  .. يكلمه ولم الرحمن عبد بجوار

  .. معهم الرحمن عبد وكبر...... للصالة الجميع كبر
  

  .. !!  جسده فى يسرى غريب بشىء صاحبنا شعر..  آآآآآآآآآآآآآآآآآه 7

 جسد يالمس جسده ألن أم ؟؟؟ فات زمنٍ من يصلِّ لم أنه السبب هل

  !! "كهرباء سلك" المس قد وكأنه..   الغريب الشاب ذلك
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 انتهى لما أنه إال..   ينبغي كما الصالة فىعبد الرحمن  يخشع لم

  !!الشعور هذا ما يعرف لم..   قلبه فى غريب بشعور شعر،  الصالة من

  !؟؟؟ ماذا أم  .. ارتياح أهو

  : له وقال..   الشاب ذلك عليه سلّم..   الصالة انتهت ولما 7
  

  ؟؟ الكلیة فى جدید إنت..  علیكم السالم
  .. أیوه:  الرحمن عبد

 ویاریت..   منور وشك هللا شاء ما..   بیك وسھالً  أھالً :  الشاب
  .. على طول بإذن هللا المسجد فى نشوفكمن إننا  ماتحرمناش

  : سره فى وقال نفسھ فى بناصاح ضحك
  !! كھربا لمبة ؟؟ إیھ فى وشھ ھو أمال!!  منور وشى أنا أما
  ؟؟ مالك ؟؟ الرحمن عبد یا إیھ : لھ وقال الرحمن عبد تفكیر محمد قطع
  ؟؟؟ ده مین ھو..  أبداً  ال:  الرحمن عبد
  ؟؟بیكلمك دلوقتي كان اللي قصدك ؟ مین:   محمد
  ..لسھ كان بیكلمني ده اللي  .. أیوه:  الرحمن عبد
  وبتحترمھ بتحبھ كلھا الناس اللي الشباب من شاب..  معاذ ده:   محمد
  ؟؟ لیھ عنھ بتسأل إنت ، خیر ، ةتانی سنة فى
  .. أوي حلو كالمھ شكل محترم و أصل بس..  أبداً  ال:  الرحمن عبد
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    ، وتفوقھ خلقھ بحسن مشھور علیھ هللا شاء ما ھو ، أیوه:  محمد
 وقرآن ودعوة دروس الكلیة فى شغال هللا شاء ما إنھ كدة یرغ ده

  .. زیھ نكون أما كدة وعقبالى عقبالك!  ثانیة مبیفوتش
  ؟؟؟ ده منین عارفھ وإنت : الرحمن عبد
 وكان ، ثانوي في فیھا كنت اللي المدرسة في معایا كان ده:  محمد

 أول ، كلیةال في معانا ھنا إنھ عرفت ولما ، أخالقھ بحسن جدا مشھور
  .. والتزامھ أدبھ وفي فیھ بتشكر كلھا والناس علیھ سألت وصلت ما
 عایز إني وأقولھ أكلمھ أروح أنا إن یعنى ینفع ھو طیب : الرحمن عبد

  ؟ علیھ أتعرف
  .. أكید أیوه:  محمد
  .. نھاردهإ الزم مش ، بالش وال ، أقولك : الرحمن عبد
  ؟؟ لیھ:   محمد
  ! بكره خلیھا!  بقى مھم مش!  عارف مش:   الرحمن عبد
  .. علیك أطمن أبقى عشان تلیفونك رقم تدینى رأیك إیھ طب : محمد
  "............"  أھو اتفضل..   طبعاً  مانع مفیش:  الرحمن عبد

  

 فى شعر فقد..   معاذ ليحادث يذهب أن الرحمن عبد استحى 7

 كبير رقٍبف أحس..  الصالح الشاب هذا يحادث أن اليصلح أنه نفسه

  ..! إليه يتحدث أن يريد مازال ولكنه..   بينهما
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 وبعد ..  المحاضرة الى ليعود المسجد من الرحمن عبد خرج 7

  .. المواصالت ليركب فخرج ، لبيتإلى ا عودته وقت حان ، االنتهاء

 شارداً باله كان فقد ، كالعادة السير بزحمة اليوم هذا يشعر لم

 المنزل باب فى المفتاح يضع وهو إال يستفق ولم..  يءالش بعض

  ... استقباله في "ريهام" أخته كانت حيث..  ويدخل
  

  !؟؟ عایش لسھ إنت..  الرحمن عبد أستاذ أھالً  أھالً :  ریھام
 مش العملیة شانلع دلوقتي عني إبعدي..   فةخِ  یا أیوه : الرحمن عبد
  ) جمیلة إبتسامة أبتسم ثم(  !! كياناقص
  ؟؟ تتغدى أجیبلك ؟ ده فجأة علیك نزل اللي لھدوءا إیھ خیر:  ریھام
  .. تعبان ألني شویة أریح ھدخل ال:   الرحمن عبد

  .. نام وبعدین تغدىإ ستنىإ طیب:   ریھام
  ! جداااا مرھق أنا..  بجد قادر مش..  أل:  الرحمن عبد

  

..   السرير على واستلقى مالبسه وبدل لغرفته الرحمن عبد دخل 7

 حياة أصبحت حياته .. يستطيع ال ولكن ينام أن ليحاو مرة وكل

ليس ..  ينم لم المرة تلك أنه إال..   فيها جديد ال..  مملة روتينية

  ! الوجه ذلك يذكر زال مابسبب ذلك ، ولكنه 
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 الناس إیھ ؟؟ كده زیھ يد األیام فى حد فى ترى یا : لنفسھ یقول أخذ
   ؟؟ كده یبقوا نعلشا إیھ بیعملوا دي الناس یاترى  ؟؟ يد

  

  : ویقول علیھ یرد نفسھ فياً غریب اً صوت سمع..  وساعتھا
  !  واصلة عالم دول یاعم  ؟؟؟ بس دي الناس ومال مالك نتإ -
  !!!  یعنى بكتیر مني أكبر مش صغیر هد بس -
  ..!! بس لیھ كنفس قرفتھ تأن..  یییییییییییییھ -
  ! شویة ننام وخلینا عمنا یا بقى سیبك -

 أول كأنه صوت يقظهاأو إال،  النعاس على عينه قاربت أن اوم 7

  !! يسمعه مرة

  .. " أكبر اهللا...  أكبر اهللا..  أكبر اهللا..  أكبر اهللا" 

  .. العصر صالة إنها..   الصالة

 صالة لتؤدى وتقوم الرحمن ياعبد شيطانك ستدفع هل.. ترى  7

  ؟؟؟ اليوم الظهر صليت أن بعد العصر

 محاربة من يمكنك أن من أضعف زلي لم قلبك فى ناإليما أن أم

  !؟؟ الشيطان

  ! فنام ؛ عيناه غلبته .. الشديد لألسف ... لكن
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  :: !!ال للصالة :: 

     
  .. التفكیر كثرة من النوم فى عیناه واستغرقت الرحمن عبد صاحبنا نام

  .. رنیَ  البیت ھاتف بجرس اإذ ؛ نائم ھو وبینما
  .. لترد ریھام الصغیرة األخت ذھبت

  .. علیكم السالم:  المتصل
  ؟؟ معایا مین ، السالم وعلیكم:  ریھام

 كنت بس معلش..  الكلیة فى الرحمن عبد صاحب محمد أنا:  المتصل
 قبل ألحقھ وقلت موبایلھ على بیرد مش وھو ضروري حاجة فى عایزه

  .. یصلى ما
..   ھھھھھھھھھھھھھھھھ !!! یصلى الرحمن عبد !!! یصلى:   ریھام
  ! النبي على یصلى ممكن ھو

  ؟؟ موجود ھو طب..  والسالم الصالة علیھ:  محمد
   .. نایم ھو..  ال:   ریھام
  ؟؟ بیھ تصلتا إني تقولیلھ ممكن یصحى لما طیب:  محمد
  .. ماشي..   طیب:  ریھام
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  ..  النوم من صاحبنا استيقظو..  ساعات ثالث مرت 7
  

  .. آكل حطیلى..   ماما : الرحمن عبد
  ؟؟ الكلیة من جیت لما مكلتش إنت:  األم
  ! نفس لیا كنشام ، أل:  الرحمن عبد
  .. هللا ذنإب وأحطلك المغرب ھصلي أنا طیب:  األم
 فزیونیالتل ھفتح أنا..  التراویح ماتصلیش بس..  ماشى:  الرحمن عبد

  ..بسرعة بقى  .. ماتخلصى عقبال
  

 ريهام أخته فوجد،  التي بها التلفاز الحجرة صاحبنا دخل 7

  ..ه أمام جالسة
  

  ؟؟ حاجة موراكیش إنتي:  الرحمن عبد
  ؟؟ مانع یھف...   قاعدة أنا أل:  ریھام
  .. ذاكري قومي:  الرحمن عبد

  محمد اسمھ بیك اتصل واحد فى صحیح..  مذاكرة خلصت:  ریھام
  ؟؟ إیھ عایز وكان!!!  محمد:  الرحمن عبد

     .. تصلي ما قبل یلحقك عایز كان إنھ قالي لكن ، لشمقا:  ریھام
 بتصاحب إمتى من إنت وبعدین ؟؟؟ إیھ وال ورانا من بتصلي إنت

  ؟؟ دى النوعیات
 ما كافر فاكراني إنتي وبعدین! ؟؟ محضر ھتفتحیلي إنتي:  الرحمن عبد

  ؟؟ إیھ وال بصلیش
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  .. الرحمن عبد والد إنه..  الخلف من صوت جاء ثم 7
  

  !! كافر یبقى مبیصلیش اللي إن عارف إنت إن كویس طب :  والدال
  ! الكمبیوتر أفتح داخل أنا..   یووووووووووووووه:  الرحمن عبد

  ؟؟؟ ھتاكل مش:  على عبد الرحمن األمنادت 
  !!! نفس ملیش:  الرحمن عبد

  

 وجلس..   نفسه على الباب وأغلق حجرته الرحمن عبد دخل 7

يكعادته نفسه ثحد ..  

  !؟ الصالة سجاجید مقطعین اللي یعني ھما قال: أخذ عبد الرحمن یقول 
  !؟؟ یعني ھي ناقصاھم!  شیخ فیھا ھیعملي فیھم واحد كل

  

  ، الكلية فى يراه بمحمد وإذا ..  تاليال اليوم وجاء..  اليوم ومر 7

 أحد يكلم بأنه ويتظاهر يتجنبه أن حاول الرحمن عبد رآه ما أول

  .. عليه وسلَّم جاء محمد أن إال .. حمولالم في أصحابه
  

  ؟؟.. معایا تیجى..  الضحى أصلى رایح أنا:  محمد
ّیش اآلخر من أنا. .  بقى بص) : مرتفع بصوت( الرحمن عبد !!  مبصل

  !!!فكك مني  !!!!!! معایا قلبك متوجعش
 ؟؟ مسلم إنت مش ؟؟..  كده بتقول بس ولیھ:  وقالھ محمد أبتسم
  ؟؟ منالرح عبد واسمك
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 أصلي عایز مش بس..  الرحمن عبد واسمي..  مسلم آه:  الرحمن عبد
  !سیبك مني بقى  !! سیدي یا

 عبد فیھ..  للرحمن عبد إنت ده..  تصلي عایز مش بس زايإ:  محمد
 مصلحتھ في دي األوامر تكون لما وخاصة ؟؟ سیده أوامر بیرفض
  ؟؟ وسعادتھ راحتھ وفیھا
  !! يقول ماذا يعرف ولم صاحبه أمام باإلحراج الرحمن عبد شعر 7

  !!! اسمه بمعنى فيها يشعر التي األولى المرة إنها
  

ً  عموما : قائالً  محمد بادره  األولى والمحاضرة..   أتوضا رایح أنا◌
  .. انھاردة  جاي مش الدكتور ابیقولو اتلغت
 نیجى وإحنا ویتلكعوا األول فى ییجوا ، كده الدكاتره ھما:  الرحمن عبد
  !! ونحتاس اآلخر ىف

  ؟؟ یالال معایا ھتیجى ، الدكاترة من سیبك:  محمد
ر برده:  وقال الرحمن عبد ضحك   ! سیدي یا ماشي!!  مصّ
 واحد كل وبدأ..  للوضوء الكلية مسجد إلى االثنان ذهب 7

 عبد وضوء فى األخطاء بعض محمد والحظ .. بالوضوء منهم

  : فقال الرحمن

ا م زى وھتزعق مني ھتزعل وال حاجة أقولك ممكن،  الرحمن عبد
  ؟؟ بره زعقت
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 بس كنت علشان زعقت ناأ..  عادي ال:  وقال الرحمن عبد ضحك
  ؟ إیھ فى قول..  شویة متنرفز
 شانلع الوضوء أركان ترتب عایزك بس أنا..   یاسیدى بص:  محمد

 صحیح غیر الوضوء یبقى الوضوء مرتبتش لو یعنى .. فرض الترتیب
  .. الصالة وظھتب وبالتالى

  ؟؟؟ بقى إزاي وأرتبھم طیب:  الرحمن عبد
 بلسانك مش بقلبك ودي..  ةالنی حاجة أول..   خالص بسیطة:  محمد

 ریكت ناس بنشوف ما زي ھتتوضا نكإ بلسانك ھتتلفظ مش یعني.. 
 بسم تقول وبعدین.. ھتنوي بقلبك إنك ھتتوضا علشان تصلي  !! تعمل
َّك بالك وخلى مرات٣ كفك تغسل كده وبعد..  هللا !   كلھا یدكإ مش كف

 وشك تغسل كده وبعد..  مرات ٣ وتستنثر مرات ٣ تتمضمض وبعدین
ّى..  مرات ٣ ..   كلھ وشك على تیجى المیة تخلى الزم .. بالك وخل

 متوصلش والمیة رحةالط تبل وخایفة وشھا تغسل دول من تنالب تالقى
  .. غلط كلھ وده الوش لكل
  .. كمل.. وبعدین..  الصبیان فى خلیناو البنات من كسیب:  الرحمن عبد
 أسفل لحد راسك شعر فوق عند منبت من كلھ وشك تغسل:  محمد
  .. التانیة ودنك شحمة لحد دي ودنك شحمة أول ومن ، تحت من دقنك
 ھو اللي المرفق لغایة الصوابع ولأ من االتنین إیدیك ھتغسل كده وبعد

  ..  مرات ٣ الكوعبنسمیھ 
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..   للخلف األمام من رأسك تمسح علشان بالمیھ إیدیك تبل كده وبعد
..  بالك وخد..  والباطن الظاھر من االتنین ودانك ھتغسل ومعاھا
 تغسل اآلخر وفي..   واحدة مرة بعض مع ودانك وتغسل راسكح ھتمس
جزء ال فوق البارزتین العظمتین ھما اللي الكعبین لحد االتنین كیرجل

  ..  مرات ٣ ي القدمالخلفي على جانب
  ؟ كده مش..  الشراب على أمسح ممكن أنا بس:  الرحمن عبد
  .. وضوء على البسھ كنت لو بس طبعاً  أه:  محمد
  !! لبستھ لما متوضي مكنتش أنا بس:  الرحمن عبد
 مش..  بتتوضا وإنت رجلیك وتغلس بطل یا تقلعھ الزم یبقى:  محمد
  .. كده علیھ تمسح ھینفع
 أتوضى ممكن..   ده القلب وجع على متشكرین طیب : الرحمن عبد
  ؟ بقى
  :) حایشك أنا ھو..  عم یا أتفضل:  محمد
 إستيقاظ معركة تشبه كانت التى الوضوء معركة انتهت 7

 الرحمن عبد دخل ما وأول..  للمسجد األثنان وذهب..  الرحمن عبد

 لكنه..  الشاب ذلك على الثانية للمرة عينيه وقعت ، المسجد

  ..  المرة هذه يصلي انك

 تزين صغيرة سوداء لحية وجهه فيعبد الرحمن هذه المرة  الحظ

  .. وجهه نور من أثاره لما السابقة المرة يالحظها لم..   وجهه
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  : وقال لمحمد الرحمن عبد التفت
  ؟؟؟ المسجد فى طول على بایت ده األخ ھو

 ؟؟؟ لطو ىعل المسجد في یقعد یطول حد ھو بس..   یاعم أل:  محمد
ّي وبالش كسل  ..  أصلي ھقوم أنا   ..یالال إنت كمان صل
صاحبنا  نقر؛  وطبعاً .. للصالة ومحمد الرحمن عبد من كل قام 7

 ولما .. محمد قبل الصالة وأنهى،  الديك نقرركعاته  عبد الرحمن

  : نفسه في قال ..  إليه ينظر معاذ وجد،  انتهى
  

  ؟؟؟؟؟؟؟ یھإ وال يبصل وأنا مراقبنى كان ھو
  ! اليوم هذا باإلحراج يشعر الثانية وللمرة 7

  .. عليه يسلّم معاذ وجد تفكيره في هو وبينما
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  معاذ
  .. السالم وعلیكم:  الرحمن عبد
  نسیت؟؟ وال فاكرنى إنت:  معاذ
  " كھرباال بتاع إنت مش!  أنسى أقدر أنا" :  سره في الرحمن عبد قال
  ؟ صح ، إمبارح جنبي بتصلي كنت اللي إنت..  فاكرك أیوه
  ؟ الكلیة فى رأیك إیھ..  مظبوط:  معاذ
  ..... یعنى..... ة شغال:  الرحمن عبد
  ؟ دلوقتى محاضرات معندكش:  معاذ
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  .. تلغتإ بس محاضرة فیھ كان:   الرحمن عبد
  .. قتيدلو المسجد فى ھنا درس فیھ◌ً   عموما..  خیر طیب:  معاذ
  ؟؟ معانا تحضره رأیك إیھ
  .. ھشوف..   عارف مش:  الرحمن عبد

  

  : وقال الشباب أحد قام ،المسجد في وجودهم وأثناء  قليل وبعد 7

  )  التوبة:  بعنوان دلوقتي هيبدأ درس يهف ياجماعة اهللا شاء إن( 

 من يقوم معاذ الرحمن عبد وجد..   كالمه الشاب أنهى أن وبعد

  : نفسه في وقال..  كثيراً عجبت ..!! جانبه
  
  

  ؟؟ یھییییییییل قام ھو!! ؟؟ الدرس ھیحضر إنھ قال مش ھو
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  :: !!راحت علیه :: 

     
  ! كثيراً الرحمن عبد فتعجب..الرحمن عبد جانب من معاذ قام 7

 بمعاذ إذا..  وفجأة ! الدرس سيحضر أنه أخبره لقد ؟؟ قام لماذا

 .. يجلسون أمامه الشباب وبدأ..  المسجد أركان من ركن فى يجلس

  .. الدرس يلقسيمن  هو معاذ أن الرحمن عبد فعلم

  معاذ يقوله مال يستمع أخذ ما سرعان لكنه،  األمر أول في اندهش
  

 عباده على والسالم والصالة..  وكفى   الحمد..  هللا بسم:   معاذ
 مھم شئ أقول عایز الدرس أبدأ ما قبل ..  بعد أما ثم اصطفى الذین
 الناس كل إن لكم أقول عایز..   بیھ كونش حاسسمی مننا كتیر ممكن
 علشان اختارھم وجل عز هللا..   دلوقتي المسجد فى موجودة اللى

 الكلیة في بره كتیر ناس فیھ إن ھتالقوا تأملتوا لو..  الدرس یسمعوا
د لم ِ  لي قاعدینال من ناس فیھ وكذلك..  المسجد إلى المجىء لھم هللا یُر

  ..  ھیتقال اللي بالكالم یھدیھم علشان ھیختارھم ربنادلوقتي  معانا
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 ربنا إن تستشعر عایزك !! هللا فسبحان..  وخالص ھتسمع تانیة وناس
عك بیتھ إلى بك وأتى..   إنت اختارك ّ  عشان مش ده كل..    كالمھ وسم
 على تشكره علشان .. ده بالكالم تعمل علشان..  أل..   وتنام تروح
علشان تقف مع نفسك وقفة صادقة  .. علیك نعمھ من نعمة أبسط

  وتشوف إیھ العقبات والشھوات اللي مانعاك عن التوبة ؟؟
 محمد نظر..   محمول هاتف رنين بصوت إذا ، معاذ حديث وأثناء 7
 قد وطبعاً..  الرحمن عبد هاتف به فإذا ؟؟ الصوت هذا يأتي أين من
 محمد فخاطبه..  الموسيقى ألحان على أغنية تبصو صوته عال

  :  قائالً
  .. خشوعال على بیأثر ده ألن المسجد في الموبایل صوت اقفل بقىإ

  

 في بدأ قد المسجد ألن األمامي الصف في ليجلس محمد قامثم  7
 يبدو..  الرنين عن يكُف لم  الرحمن عبد هاتف لكن .. االزدحام

على  ليرد الرحمن عبد قامف .. هام شئ في يريده المتصل أن
  ..  المسجد خارج االتصال

  

  ألو : الرحمن عبد
  ؟؟ إیھ وال واد یا فاكرنى حوده أنا..   عبده یا أزیك: محمود 

  ؟؟ زعیم یا إزیك..  حوده..   أھالااااااااااااا:  الرحمن عبد
  ؟؟؟؟؟ عمنا یا فین إنت..  وهللا وحشنى ، تمام: محمود 

  .. الكلیة فى أنا:  الرحمن عبد
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 قاعد إنك لك قال حد!  فالح یا الكلیة في إنك عارف أنا ما: محمود 
 علشان الكلیة فى فین أقصد ، القھوة على فین أیوة! ..  القھوة على
  .. أشوفك وعایز ھنا أنا
  .. ھجیلك وأنا الكلیة باب عند إستناني: الرحمن عبد

  .. ماشى: محمود 
تبادل  وبعد ، محمود بهصاح الرحمن عبد صاحبنا قابل 7

  :قال محمود ..  بينهما والتحيات السالمات
  

..    جایة كلھا الشلة..   دى اللیة معانا تخرج عبده یا رأیك إیھ
  ! حاجة ٢٥ آخر جامدة سھرة وھتبقى

  ..ة انھارد ھینفع مش معلش أل:  الرحمن عبد
  ..ةشوی نعیش وأھو،  يأو بسطنھت إنت ده! ؟؟يیابن بس لیھ: محمود 

  ..یا حودة  مزاج ملیش..   معلش:  الرحمن عبد
 ويسترجع محمود مع ويضحك يمزح الرحمن عبد صاحبنا وقف 7

  !األفق في يرتفع الظهر وأذان إال يشعر ولم..  الثانوية أيام ذكريات
  

  ؟؟ دلوقتى كام الساعة ھي ؟؟..  ده إیھ" :  اً مفزوع"  الرحمن عبد
  .. كده ونص ١٢ وأ ١٢ تالقیھا ، عارف مش: محمود 

  أوي بسرعة بیجري الوقت یاااااااااااااه:  الرحمن عبد
فھ ، بسیطة: محمود  ّ   ! میجریش علشان وق
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 اللي الدم خفة حكایة یھإ عارف مش..  خفیف یا طیب:  الرحمن عبد
  !! دول الیومین البلد في ماشیة
  .. دلوقتي أمشي والزم محاضرة عندي أنا..  بص

في ك واحدة لعلقت لحقت إنت ! المحاضرات تاعب یا واد یا: محمود 
  ؟؟؟ النظام إیھ وال المحاضرات

 .. الجوابات ومتقطعش نشوفك خلینا إبقى!  فایقلك مش:  الرحمن عبد
  .. دلوقتي السالمة مع
 ىوجر يحضره لم الذي والدرس ومحمد معاذ صاحبنا تذكر 7

 يرةتكب كبروني وجدهم..  وصل ولما..  بهم يلحق لكي مسرعاً

  .. الصالة في ودخل رفكب..  حراماإل

 يرى به ذاإو ، المسجد من خرج..  الصالة الرحمن عبد أنهى أن وبعد

  .. انتظاره في محمد

  ؟؟؟ يقول ماذا يعرف ولم مرتبكاً صاحبنا خرج

  : قائالً محمد بادره ولكن

 جنبك أقعد ومعرفتش أوي زحمة كان المسجد..  الرحمن عبد یا معلش
  ؟؟ ورا قاعد كنت إنت، 
  .. آه ؟؟ ھھ:  باندھاش الرحمن عبد
  ..  بالعافیة سامعھ ویادوبك معاذ جنب قاعد كنت أنا ده:  محمد
  ؟؟؟ ورا حاجة سامع كنت إنت
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  ... قوي مش..   یعني...  آه..  ھھ:  الرحمن عبد
  .. المحاضرة نلحق عشان بسرعة یالال
 محاضراته ىأنه ثم..  بأعجوبة الموقف من الرحمن عبد وخرج 7

  ! ريهام غير سيستقبله من وطبعاً ، البيت إلى وعاد
  
  

  .................إنت :  ریھام
  

إال أن صوت جرس  .. المعتادة كلماتها من بكلمة ستنطق كانتو(

  ) ! التليفون جرس كالمها عليها قطعالتليفون 
  
  

  .. ھرد اللي أنا إوعي:  الرحمن عبد
  .. فظالمحا حضرة یا اتفضل:   ریھام
   ألو:  الرحمن عبد

  ؟؟؟ إیھ وال فاكرنى مش!  واد یا میدو أنا..   عبده یا زیكإ:  المتصل
ُّو..  أیوه:  الرحمن عبد ل ُّو ھِ ل   ؟؟؟ إیھ وال إنھارده مستقصدني إنتوا..  ھِ
  ؟؟ بتكلمني إنت:  میدو
  ؟؟؟ إیھ عامل إنت إزیك..   حاجة مفیش..   ال ال:  الرحمن عبد
  .. شغال:  میدو
  .. الكلیة من وراجع داخل یادوب لسھ أنا:  الرحمن عبد
 معانا تیجى الزم إنت .. إیھ لك بقول..  یعنى طازة اصطادتك:   میدو

  .. جدااااااااااا الشلة واحش وإنت طحن جامدة خروجة فیھ..  هالنھارد
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 وقلت الصبح قاللي حوده ما..  خویا یا وحش متشوفش:  الرحمن عبد
  ! رھقد مش إني لھ

 كتیر بقالنا إحنا .. موجودة ھتبقى كلھا الشلة بقولك بني یا:   میدو
  !! ھتعیییییییش بجد وصدقني!  متجمعناش

  .. بقى عارف وإنت .. الصبح كلیة ورایا أصل..  معلش:  الرحمن عبد
  !؟؟ علیھا بتدور اللي إیھ كلیة.. دبلوم یدیك ونوم أكل عم یا:  میدو

  .. ھتتأخر ومش بیھا فوھنل عربیة معانا وبعدین
  .. جاي أنا عربیة فیھا مادام..   أل:  الرحمن عبد
  ..  فیھ بنتقابل اللي المكان طبعاً  عارف إنت:  میدو
  ؟؟ أوك..  تتأخر إوعى..  ٨ الساعة ھناك نتقابل
  .. السالمة مع..  ھتأخر مش..  عارف آه:  الرحمن عبد
 كل متابعة ريهام أن يالحظ ولم المكالمة صاحبنا أنهى 7

   .. تحركاته
  .. باللیل ھخرج أنا حسابك إعملي..  ماما:  الرحمن عبد
  !!.. الرحمن عبد یا والتأخیر الخروج ألیام تاني ھنرجع:  األم
 وتتحمل راجل تبقى المفروض..  خالص الكلیة دخلت مش یابني إنت

  !؟؟ وكلیتك لمصلحتك وتبص المسؤلیة
  ؟؟ یعني نفسي عن أفك بالش..  أخرج لما إیھ وفیھا:  الرحمن عبد

  ؟؟ دي المرة فین رایح بقى وحضرتك :  ریھام
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یّنك حد إنتي ھو!!  رحمتك یارب:  الرحمن عبد َ !! ؟؟ علیا مسؤول ع
  ؟؟ هللا شاء إن فین رایح بتسألي إمتى من إنتى وبعدین
  ... أسألك فقلت خارجة كمان أنا أصل أل:   ریھام
  ؟؟ ھانم ست ای بقى فین وخارجة:  الرحمن عبد

  ؟؟ مانع عندك..  بعض مع ھنذاكر صاحبتى واحدة عند رایحة:   ریھام
  !! المذاكرة على سلمیلي إبقي طیب.... آه.... ھتذاكروا:  الرحمن عبد
  .. بقى قدامي من وإمشي روحي تفضلىإ!  أختي یا السالمة مع
   الرحمن عبد والد صوت وهو الخلف من صوت كالعادة جاء وهنا 7

  

 علشان  الرحمن عبد أستاذ یا األوامر  بتدي إمتى من وإنت:  باأل
  ؟؟ متروحش أو تروح إنھا ألختك تسمح
  ............ أنا............ أنا:  الرحمن عبد

 ومعاھم ٨ الساعة أصحابھ مع یخرج عایز الرحمن عبد..  بابا:  ریھام
  !! عربیة
  ... تفضلىإ..  كرىذا وروحى األوضة أدخلى اتفضلى..... ریھام:  األب
  .. أھو ماشیة أنا........  حااااااااضر.....  حاضر:  ریھام
  "  أنا مبقاش..  وریتك ما إن..  ماشى"   : سره فى الرحمن عبد قال
  ؟؟ فین رایح بقى هللا شاء إن وإنت:  األب
 ھنشم..  الكورنیش على ھنتمشى إحنا ده..  أبداً  ال:  الرحمن عبد

  .. ھوا شویة
  .. تانیة حاجة تشم علیك خایف أنا وهللا:  األب
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 تنب معاكسة أخري أنا ده..  برده كده بتاع أنا ھو عیب:  الرحمن عبد
  .. الناصیة على
   ؟؟ إیھ بتقول ؟؟  إیھ:  األب
  ..! الھوا وقف في زوري.. بكح  .. أبداً ال:  الرحمن عبد
 اللیلة تالبی فى ھبیتك مشیا عبد الرحمن ،  إتأخرت إن عارف:  األب
  ؟؟ فاھم.. بیھ یا أجازة فى مش بكرة كلیة وراك إنت ؟؟ يسامعن .. دي
  .. ھتأخر ومش فاھم طبعاً  آه:  الرحمن عبد
  .. نشوف أما:  األب
نشيطاً  يستيقظ حتى لينام ودخل..  الغداء الرحمن عبد تناول 7

  .. أصحابه مع المنتظرة للخروجة

  
  

  
  



  
٣٣  

 __}٥{ __  

  
  :: !!األسئلۀ دماغه هتنفجر من :: 

  
..  مسرعاً وخرج مالبسه ارتدى..   الموعد على وقام صاحبنا نام 7

..  والقبالت السالمات من العديد وبعد..  األصدقاء بين اللقاء وتم

 يسهروا أن اعتادوا التي المقاهي أحد إلى وانطلقوا السيارة ركبوا

 جأةوف..  السيارة شباك بجوار راكباً الرحمن عبد وكان.. بها 

        ؟؟؟.. خصيصاً الوقت هذا في لماذا !! معاذ صورة بخاطره مرت

  :  لنفسه قال !!!!.. يدري ال
  

  ؟ إیھ سمعتھا حاجة خرآ ھو!  إنھاردة الدرس مكملتش ناأ ده صحیح" 
  ؟؟؟ إیھ بیقول كان ھو بجد بس ؟؟ لیھ ده بالموضوع بالى شاغل أنا
 اختارھم ربنا الدرس ضرواھیح اللي كل إن بیقول كان..  افتكرت آه

ر ّ  اللي منھم ھیختار ربنا ھیسمعوا اللي وبرده..  الحضور لھم وقد
ر مكنش ربنا یاترى!!   محضرتش أنا بس..  ھیھتدوا ّ   ؟أحضر لي مقد

  " ؟؟؟؟؟؟ یعنى لیھ طب  ؟؟؟؟؟؟ أنا إشمعنا طب  ال ال ال ال ال

 
٣٤  

  :خاطبه أحد األصدقاء ساخراً  .... وفجأة 7

 تتفرج عشان وال نشوفك علشان جایبینك إحنا ؟؟ موضوعال یاعم إیھ
  !؟؟ الشباك من
  ؟؟ موصلناش لسھ إحنا..  سرحت أصل معلش:  الرحمن عبد
   !!.. الشباك فى مبلم لسھ وإنت دخلوا وكلھم بدرى من وصلنا:  میدو
  ..كده أوي شمال فیا متخشش!  شویة علیا بالراحة طب:  الرحمن عبد
  ! أھو داخل أنا
 وتلك معهم وجلس..   عادته غير على ومزاجه صاحبنا لدخ 7

  ..! جواباً لها يجد أن يريد..   رأسه في تدور مازالت األسئلة
  ..! يفكر مازال وهو الرحمن عبد حول من السجائر دخان ارتفع

  

  ؟؟؟؟؟ دي للدرجة أوي حلوة ھي:  میدو
   ؟؟؟؟ مین ھي:  وقال الرحمن عبد أنتبھ
 ما أول من إنت دا!!  بالك شاغلة اللي ؟؟ علیا ھتعملھم إنت:  میدو
  !! معانا كأنك الإنت وو وقعدت ركبت
  ؟؟ ھو مینفعش یعنى  ؟؟ ھي ولیھ طب:  الرحمن عبد
 فى مبحلق ھتفضل حبھ كتر ومن صاحبك واحد ھتحب لیھ:  میدو

 ده جدید فیروس ؟؟ هللا شاء إن بقى ده إیھ من ده ! ؟؟؟ كده السقف
  .. حتى بصلنا..  شویة معانا متخلیك  ؟؟؟؟ بقى إمتى وبیجى ؟؟ إیھ وال
  .. جیت وأدیني تشوفوني عایزین كنتوا مش إنتوا:  الرحمن عبد
  ؟ كده من أكتر إیھ عایز
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  !! عم یا كده متفرفش!!  یعني القمر فناوش:  میدو
  .. أروح ھقوم أنا..  إیھ بقولك:  الرحمن عبد
 ؟؟ بس إیھ تروح ؟؟ عم یا إیھ وال زعلت إنت..  بس إستنى:  میدو
  ..ده القاعدة لسھ ھتحلى  ؟؟؟ حاجة عملنا لسھ إحنا
 ومستحلفلي غلطة مستنیلي أبویا علشان كده كفایة أل:  الرحمن عبد
  .. دي المرة
  ! متتحسبش دى المرة بالك خلي بس..  براحتك:  میدو
  !  كتییییییر جایة األیام..  عم یا ملحوقة:  الرحمن عبد
  !!؟.. معاذ في يفكر يزال ما وهو الرحمن عبد بناصاح خرج 7

  

 إني أحس الصالة فى أدخل ما كل لیھ  ؟؟؟؟؟؟ معاذ زى مبقاش لیھ "
 أنا ویاترى  ؟؟؟؟؟؟ منھ أقرب إني یرید ال ربنا ترى یا ؟؟؟؟؟؟ مخنوق
  " ؟؟؟؟؟؟ ممكن ؟؟؟؟؟ أرجعلھ أقدر
 نلك .. األسئلة كثرة من ستنفجر كانت الرحمن عبد دماغ 7

  .. صحيح بشكل يفكر بدأ أنه يبدو

  .. إنتظاره فى األب ووجد الباب وفتح البيت إلى رجع

  : سخرية فى وقال ساعته إلى األب نظر
  

  !! ١١:٣٠ لسة الساعة!!  بدرى لسھ ما
  ) : الرأس مطأطأ وھو(  الرحمن عبدرد 

  .. وجیت فسبتھم..   أتأخرت لو أزعلك مرضتش أصلى
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 أن أحس ولكنه..  يعاتبه أن وشك لىع كان أباه أن ورغم 7

  : نفسه في فقال..  الرحمن عبد صوت فى غريبة نبرة هناك
  
  

  " !! بیھ بیتكلم أللى أسلوبھ مش ده" 
  .. یابنى یھدیك ربنا : لھ قال ثم

  

 ويفكر يفكر زال ما..  أبيه  دعوة إلى الرحمن عبد يلتفت لم 7

  ..! هي كما سهبمالب ونام الحجرة دخل أنه لدرجة..  ويفكر

 قطع فجأة أنه إال..  والهدوء الصمت وساد البيت فى من كل ونام

  ..  المنزل هاتف رنين  صوت السكون هذا

 طلقات صوت سمع وكأنه..  السرير على من الرحمن عبد قفز

..  الصوت على استيقظوا وقد البيت في من كل وتبعه..  مسدس

  ..  السماعة رفع من أول هو وكان

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إیھ.............  أنا أیوه..............  ألو:  منالرح عبد
 لو إیھ مستشفى....  طیب طیب ؟؟؟؟ حصل ده يإزا ؟؟؟ إیھ بتقول
  ..   عندك وھكون ساعة ربع أنا طیب ؟؟... تسمح
  ؟؟ بنى یا إیھ یھف:  األب
 بالعربیة حادثة عمل يصاحب واحد هد....  أبداً ...  أل:  الرحمن عبد
  .. المستشفى لوهونق
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  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إیھ وال معاه لسھ كنت اللى ده:  األب
 حادثة عمل ھو..........  أصل..........  أل..........  أه:  حمنرال عبد
ا فاتصلوا محفظتھ فى تلیفوني ورقم ياسم ولقوا ّ  ھو أصل.......  بی
  .. دلوقتي أروح الزم أنا...... دم نقل  ومحتاج الوعي فاقد
  ؟؟ معاك آجي یابني طیب :  األب
  .. ھتأخر مش أنا..   نفسك متتعبش أل:  الرحمن عبد
 هى استيقظت التى ريهام صوت واستوقفه الباب صاحبنا فتح 7

  : تقول وهي التليفون صوت على األخرى
  

  !؟؟ مبارحإ من بیھا نایم اللي دي المكرمشة بھدومك ھتنزل إنت
  

  : وقال غضباً  یشتاط وھو إلیھا الرحمن عبد نظر
  !! قتیل فیكي أصور ما بدل دلوقتي وشي عن تبعدي تعرفي

 إلى فعاد ، خروجه بمالبس فعالً نام أنه ووجد انتبه لكنه 7

  .. خرج ثم مالبسه بدلو أخرى مرة حجرته

  !! يفكر زال وال..   قابلته مواصلة أول صاحبنا ركب
  

ا"  ّ   معاھم؟؟؟؟؟ كنت سھل أنا ده ؟؟ ايااااااااااااااااإز الحادثة عملوا ھم
  " ؟؟؟؟؟ حصل يللا ھیییییییییییییإی ترى یا ؟؟؟؟؟؟ سایبھم لسھ أنا ده
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  :: !بدون مقدمات :: 

  
 من ستنفجر مازالت ودماغه المستشفى إلى الرحمن عبد وصل 7

 فى الطبيب بها أخبره التى الحجرة رقم إلى وذهب ، األسئلة

  .. منها رجيخ الطبيب فوجد..  التليفون
  

  ؟؟؟؟؟ دكتور یا حصل اللي إیھ:  الرحمن عبد
  ؟؟ الرحمن عبد إنت:  الطبیب
  ؟؟؟؟؟ حصل اللي إیھ..  أنا أیوه:  الرحمن عبد

  .. سمحت لو معایا تعالى:  الطبیب
  

   ..  الطبيب حجرة االثنان دخل 7

 من اتنین..  تعرف الزم نتإ لكن..   جداً  آسف أنا:  الطبیب قال ثم
 و ، محمود..   أسمائھم إن أعتقد..  العربیة راكبین كانوا كأصحاب
 بیھم اتقلبت والعربیة جنونیة بسرعة سایقین كانوا لألسف .. رامى

 ما قبل العربیة من یخرج قدر محمود الحظ ولحسن!! ..  وانفجرت
  !! وتتحرق تنفجر
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 ، كثیر دم وفقد ،  إیده لبتر واضطررنا حاد داخلى نزیف حصلھ لكن
بس لقینا  أھلھم على تدل حاجةملقیناش  ألننا كلمتك كده شانوعل

  ..رقمك معاھم 
  ..  البقاء ! ننقذه مقدرناش لألسفف.. أما رامي 

         .. حديثه طوال الدكتور كالم الرحمن عبد يقاطع لم 7

  !! يجيب وماذا يقول ماذا يعرف ال

 يضحكو يمازحه ، صوته يسمع كان ، معه كان فقط ساعات نذم

  !!  مقدمات بدون!!  يخطفه الموت هكذا..  فجأة لكن..  معه

  ..   ثانية الرحمن عبد ذهن إلى التساؤالت عادت 7

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ هيحصل إللى إيه كان معاهم كنت لو ياترى -

 ؟؟؟ ينجيني ربنا بالذات أنا ليه ؟؟؟؟؟ نجاني ربنا ؟؟؟؟؟؟ سبتهم ليه

 ؟؟ تتقطع إيده اللي محمود ليه ؟؟؟؟؟ يموت اللي بالذات رامي ليه

  !!؟؟؟؟؟؟؟ أنا مكنتش شمعناإ
  

..   ربنا قضاء ده لكن آسف أنا:  الطبیب قول الرحمن عبد أفكار قطع
  ..  دلوقتي لمحمود بالدم تتبرع شانلع ضرورى محتاجینلك حناإ لكن
  .. طبعاً  آه:  الرحمن عبد
  ؟؟ إمتى أشوفھ جيآ ممكن دكتور یا طب:  الطبیب الرحمن عبد سأل ثم

  .. حالتھ حسب على..  هللا بإذن بعده أو بكره ممكن ؟ محمود:  الطبیب
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ح بالدم ھتبرع أنا طیب:  الرحمن عبد ّ  أزوره وآجى دلوقتي البیت وأرو
  .. هللا شاء إن بكره

  !خالص دقایق خمس علیھ باقي الفجر، نھاردهإ تیجى قصدك:  الطبیب
  

  ! للفجر يؤذَّن متى يعرف ال فهو ساعته فى الرحمن عبد نظر 7

  !!! وجهه على هائماً المستشفى من صاحبنا خرجثم 

  ..  األذان صوت  إنه..  تجاهله ولطالما عنه غفل لطالما بصوت وإذا

  ".. أكبر اهللا.. . أكبر اهللا. ..  أكبر اهللا. .. أكبر اهللا" 

  !؟ قبل من ينام كان كما لينام سيعود أم الرحمن عبد سيفيق هل

  !؟؟ قبل ذي من أكبر المرة هذه ليقظةا أن أم
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  :: الخطوة الثانیۀ ؛ دموع عین:: 

  
 كلما ، سار وكلما..  ال يعرف إلى أين يتجه سائراً الرحمن عبد ظل

الصوت  أرتفع كلما ، االبتعاد حاول وكلما .. األذان صوت ارتفع

  ! يؤذن الذي هو قلبه وكأن !! وأكثر أكثر

..  الوقت من أضاع كم تذكر..   الكثيرة ذنوبه اصاحبن تذكر

 من سمع كم !!.. القرآن هجر كم !!..   الصالة عن نام كم

    !! وأغضبهما والديه قع كم !!..  األفالم من وشاهد األغاني

  :تذكر كل هذا ثم قالت نفسه  ...!!! وكم..  وكم..  كم
  

  !!ووىأووووو صعب..  بصع ؟؟ یتصلح ممكن ده كل..  یااااااااااااااااه
  !! یییییییلیییییییمستحیییییی ده..  صعب مش ده...............  أل

  

..   فجأة لكن..  المسجد عن اإلبتعاد محاوالً صاحبنا سار 7

 غير على بغتة الموت أخذه كيف!  صديقه موت صاحبنا تذكر

 
٤٢  

 أن خائف أنه مرة وألول وشعر..  الرحمن عبد جسم ارتعد !! موعد

  : ويقول نفسه في يردد أخذ ! هذه حالته على تيمو
  

  ؟؟ قدامھ ھقف وش وبأي؟؟ ؟؟ إیھ ھقولھ طب
  ؟؟؟ أل وال ھتقبلني ترى یا!! تعبت..... بقى تعبت أنا یارب
  .. المسجد إلى الذهاب من مفراً الرحمن عبد يجد لم 7

  ..  أخرى ويأخر خطوة يقدم مسجد ألقرب فتوجه

 دخل حتىسجد بخطوات متثاقلة ، ظل صاحبنا يسير إلى الم 7

 يقف أنه  يشعر مرة وألول..   الصف فى ووقف وتوضأ المسجد أخيراً

  ! اهللا أمام

 الرحمن عبد وسمع ،  الصوت عذب وكان بالصالة اإلمام بدأ 7

  !! حياته في مرة ألول يسمعه وكأنه القرآن

  .. الموت من خوفاً يرتعد دهجس ومازال

  : تعالى اهللا قول يتلو األمامب وإذا ، وينصت يسمع بدأ
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 كوقع عليه وقعها وكان..   تلك اآليات الرحمن عبد سمع 7

  !! يخاطبه اهللا وكأن..  السيف

  :فأخذ يخاطب نفسه ويقول 

ó ؟؟؟؟؟ عهده تنقض و ربنا قبل كده تعاهدمرة  كم  

 ó  ؟؟؟؟؟ الموت منممكن أهرب  هلطب  

ó ما أنا الزم هموت في يوم من ..  هعيش قد إيه ؟؟؟ قدرت ، وإن

  ن ؟؟؟؟؟؟ييييم ؟؟؟؟؟ منه يعصمنيه نيم ووقتهااأليام ؟؟؟ 

 يريد بحرقة بكى..   البكاء ىسو الرحمن عبد يملك لم 7

  ؟؟؟؟؟؟ أين إلى ولكن..  الفرار

 على فيها كان سنين ! اهللا طاعة غير فى ضاعت سنين على بكى

 يعبر ال..  وانقضت مضت سنين !! والسواد الران من أطنان القلب

  .. " الغفلة من سنين " لفظ إال عنها

 
٤٤  

 بلَّ حتى دوازدا ازداد..   بكاؤه فازداد السجود إلى نزل ثم 7

  .. ويبكي يبكي ظل..  حوله من به وشعر األرض

  .. األولى من أشد هو ما فيها وسمع الثانية للركعة وقام

  : اهللا قول يتلو مامباإل وإذ
  

)ö@ è% $pk öâr' ¯»tÉ öúïÏ% ©!$# (# ÿrßä$ yd bÎ) ôM çFôJtãyó öNä3̄Rr& âä !$ uäÏ9 ÷rr& ¬! Ï̀B 

Èbrßä Ä¨$̈Z9 $# (#âq ¨ZyJtFsù |Nöq pRùQ $# bÎ) ÷L äêY ä. tûüÏ% Ïâ» |¹ ÇÏÈ üw ur 

ÿ¼çmtR öq ¨ZyJtFtÉ #Jâ t/ r& $yJÎ/ ôMtB£â s% óOÎgÉ Ïâ ÷É r& 4 ª! $#ur 7NäÎ= tã tûüÏJÎ=»©à9 $$Î/ 

ÇÐÈ ö@è% ¨bÎ) |Nöq yJø9 $# ìÏ% ©!$# öcrîçÏÿ s? çm÷ZÏB ¼çm̄R Î*sù öNà6ãÉ)» n=ãB ( 

¢OèO tbrñä tçè? 4ín<Î) ÉOÎ=» tã É=øã tó ø9$# Íoyâ»yg¤±9 $#ur Nä3ã¤Îm7t̂ ããsù $yJ Î/ ÷L äêZä. 

tbq è=yJ÷è s? ÇÑÈ  ( ٨-٦  الجمعة  



  
٤٥  

 صوته وتحشرج يرتعد من جديد ، الرحمن عبد جسد عاد 7

  .. بعفوية ربه يحدث وظل سجد ثم  ، بالبكاء

  :  سجوده في يقول أخذ
  

  ، الموت أتمنى مقدرش ينإ والدلیل  ، كداب لكني زمان من عاھدتك آه
  ! اصيااااااامعذنووووووووووب و یییینییییسنی ومعایا أقابلك مقدرش
  !!!! مقدرش !!!! مقدرش ، منھ أسود مفیش وقلبي أقابلك مقدرش

 كأنه  ، بسرعة مكانه من الرحمن عبد وقام الصالة انتهت 7

  .. ربه غير دموعه أحد يرى أن يستحيي

  : له محمد صاحبه قول الرحمن عبد تذكر وهنا
  

  "إن النجاح يبدأ من اِّـسجد " 
  

  ؟؟ المسجد من.. ... ھنا من ھبدأ أنا بجد یاترى: فقال لنفسھ 
  

 إلى وعاد..   صمت فى المسجد غادر ثم قليالً اهللا بحسي ظل 7

 البيت سلم على أباه يقابل به وإذا !! حزين مشرق بوجه البيت

  .. الفجر صالة من عائداً اآلخر هو وكان
  

  ؟؟ إیھ عامل وصاحبك ؟؟ حصل اللي إیھ ؟؟ یابنى إیھ:   األب
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 دم محتاج كان ھو أصل...  آه.. ....... صاحبى:  الرحمن عبد
  ..  أروحلھ وھبقى بكره ةالزیار یفتحوا وممكن..  لھ واتبرعت
  .. أوي تعبان أصلي أنام داخل أنا بابا یا معلش

  

 على يتقلب لم..  بارتياح يشعر مرة وألول .. لينام صاحبنا دخل 7

 ، يعلم ال لكنه..  مباشرة نام بل .. التفكير أو الملل من السرير

  !!؟؟ قلبه ارتياح من أم جسمه تعب من المرة هذه نام هل

  .. صباحاً العاشرة فى ليستيقظ المنبه ضبط ثم
  

 يذهب كي الرحمن عبد وقام المنبه صوت دوىوفي العاشرة ،  7

 سمع الغرفة من خروجه بمجردو ، المستشفى في صاحبه لزيارة

  : تقول ريهام أخته
  

  !! أوى كبیر شكلھ الموضوع.. با إال وةق وال حول ال..  هللا إال إلھ ال
  ؟؟ بنتي یا إیھ موضوع:  الرحمن عبد

 وال معارك غیر من لوحدك تصحى یخلیك اللي الموضوع:  ریھام
  !! نار ضرب
 ترحمیني ناویة مش إنتي:   وقال خفیفة ابتسامة الرحمن عبد ابتسم
ا طكلّ مس حد فى ھو..  شویة ّ   !؟ بنتي یا علی
َ ق أنا:  ریھام   !! تھرب متحاولش..  ركدَ ـ
َ للق رایح أنا ؟؟.. ھھرب أنا إن لك قال ومین:  الرحمن عبد   ! يبرجل ردَ ـ
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 أخرى مرة استوقفه..  لكن ؛ يخرج لكي للباب صاحبنا واتجه 7

  .. المرة هذه أمه صوت كان لكن..  صوت
  

  ؟؟ فطار غیر من كده الكلیة ھتروح:   األم
..  تقلقیش ما........  أصل........  أل........  الكلیة:  الرحمن عبد
  .. ماشي وأنا حاجة أي ھاكل
 الباب فتح قد الرحمن عبد كان ، كالمها األم تكمل أن وقبل 7

  .. لمستشفىا متوجهاً إلى  وخرج

 أصواتهم ارتفعت وقد هناك رامي أهل وجد حتى ، وصل أن ماو

  .. والنحيب بالبكاء

  .. بالمستشفى حجزها وتم ليهاع أغشي وقد تماماً منهارة أمه ووجد

 رامي مكان نفسه ويتخيل يحدث ما يراقب الرحمن عبد وقف 7

  !! عليه يبكون وأهله

 من فخرج،  المرة تلك تفكيره إكمال الرحمن عبد يستطع لم

 هاتفهه رنَّ،  هذا ذهوله أثناء فى أنه إال!!  منها هرب ..  تخيالته

  ..إنه صديقه محمد ..  دريكي  هاتفال صاحبنا أخرج ، المحمول
  

  .. ألو:  الرحمن عبد
  .. علیكم السالم:  محمد
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  .. السالم وعلیكم:  الرحمن عبد
 ؟  لیھ النھاردة الكلیة مجیتش ؟ فینك الرحمن عبد یا إیھ:  محمد

  ؟؟؟ وال إیھ حاجة فیھ! دورت علیك مش لقیتك خالص 
  !! عارف مش... ..... أنا.. ...... أنا...... ...... محمد:  الرحمن عبد
 إیھ وال ده الرحمن عبد بدل بیھ أنادیلك هد ، عارف مش إنت:   محمد

  !؟؟؟ عارف مش أستاذ یا
 عاملین أصحابى من اتنین!  المستشفى فى أنا..  محمد:  الرحمن عبد

  !؟؟؟ محمد یا بجد إیھ أعمل عارف مش أنا ! مات منھم وواحد حادثة
  ! دلوقتي جنبي محتاجك أنا

.....     راجعون إلیھ وإنا  إنا......  با إال قوة وال حول ال:  محمد
  ؟  الحمد بخیر إنت مش طب
  ... بخیر أنا أیوه أقصد......  المشكلة دي ماھى:  الرحمن عبد
 وثوانى والعنوان المستشفى اسمبس  إدیني..  إستنانى ، بص:  محمد

  .. بإذن هللا عندك وھكون
 رأسه في دار شئ وأول..  الغرفة ورقم مستشفىال اسم محمد أخذ 7

  .. معه معاذ يحضر أن

إلى  اإلثنان وذهب..  معه يأتي أنمعاذ  ووافق ، اتصل به وفعالً

  .. لمستشفىا
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  :: نحو القبر:: 

  
 الرحمن عبد لمقابلة المستشفى إلى ومحمد معاذ من كل توجه 7

  .. لمجيئه  وفرح ابتسم ، معاذ الرحمن عبد رأى وعندما

 أحضان في بنفسه لقىي الرحمن بعبد إذا  ، منه اقترب وحينما

  !!؟؟؟؟ دري لماذاي وال يبكي به وإذا، معاذ

  !!!!!!؟؟؟؟؟؟ ال يدري ؟؟  صديقه على أم!!! ؟؟؟ نفسه على أيبكي

  !!...يكاد يمزق قلبه  شديداً بكاءاً ييبك لكنه

  : هامساً وقال أذنه من اقترب ثم ، ةبشد هيضم بمعاذ وإذ
  

  " !!!!؟ كده مش ، مكانھ تبقى ممكن كان" 
  ! ؟؟ يقول ماذا يعرف وال دموعه ومسح الرحمن عبد انتبه7 

.  

 ، نجاك ربنا بس......  مكانھ تبقى ممكن كان:  قائالً  معاذ واستكمل
بك....  تانى بمعنى أو؟؟؟  كده مش ھَ َ .....  بالك خلي.....  فرصة و
  !!ي تان متتكررش ممكن شانلع..... . كویس غتنمھاإ
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  : قال ثم .. أخرى مرة الموت من الخوف شعور الرحمن عبد راود 7
  

  ؟؟؟ أل وال یقبلني ربنا ممكن عارف مش أنا......  أنا .... معاذ
  !!  عملت مھما أرجع ھقدر مش نيإ حاسس ، عایزنى مش إنھ حاسس
ي:  معاذ   .. الرحمن عبد یا بس نفسك ھدّ
  ..شوف بقى یا حبیب قلبي ..  كویس تسمعنى كعایز أنا

 إنھ معناه ده یعوز فعل ألن عایز مش أو عایز ربنا تقول بالش : أوالً 
 االحتیاج لربنا ننسب مینفعش وإحنا ، االحتیاج یعنى والعوز ، محتاج
  .. أفضل یشاءربنا  أو یریدربنا  تقول ممكن
 غفر ربنا كان إذا ؟؟ عنك ربنا توبة یحجب یقدر مین أخى یا  : اً ثانی

 بن بعمر أتى كان وإذا ؟؟؟ لك ھیغفر مش ؟ نفس ١٠٠ي قتل للّ 
 المسلمین كان ما بعد إلیمانإلى ا الكفر من - عنھ هللا رضى - الخطاب
 مستحیل إنھ الخطاب بن عمر،  مسلِ ھیُ  الخطاب حمار لو بیقولوا نفسھم

 ! الفاروق بالخطا بن عمر وبقى علیھ تاب وربنا أسلم لكن!!  مسلِ یُ 
ده ربنا بیفرح بتوبة العبد ورجوعھ إلیھ ؟؟  !؟؟ إنت ھیقبلك مش یبقى

  !!!!؟إزاي تقول إنھ مش ھیقلبك ؟؟؟؟
 أن فعالً الممكن من وأنه..  األمل من ببصيصٍ الرحمن عبد شعر 7

  ..!وعويلهم رامي أهل صراخ الفرحة تلك عليه قطع أنه إال  ، يتوب

 مصابهم فى ويعزيهم ليهدئهم عاًمسر إليهم يتجه بمعاذ وإذا

  .. باهللا ويذكرهم
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  .. لطبيبإلى ا وذهبوا محمد وأخذ معاذ الرحمن عبد ترك ثم
  

..  محمود بخصوص أل حضرتكأس عایز كنت .. دكتور:  الرحمن عبد
  ؟؟ دلوقتي نزوره ممكن
 بكرة على  ممكن..  مستقرة وحالتھ كویس بقى  الحمد ھو:  الطبیب

  .. تزوروه تقدروا هللا شاء إن كده
 من وھیتنقل  ، الدفن تصاریح خلصوا أھلھ إن أعتقد لرامى بالنسبة أما

  ..وعونكم  عونھم فى یكون هللا..  والتكفین للتغسیل المستشفى
  

  مستوعب غير يزال ال وهو الدكتور عند من الرحمن عبد خرج 7

  !! قريب عما قبره فى وسيدفن وتكفينه تغسيله سيتم صاحبه أن

  .. أخرى مرة معاذ إلى عاد ثم

  : محمد وعبد الرحمن قائالً  معاذخاطب 
 صعبة حالتھم..  والتكفین التغسیل فى رامي أھل مع نقف الزم إحنا
  .. جنبھم یقف حد ومحتاجین أوى

  

 من يره ولم رامي يعرف ال الذي معاذ قول من الرحمن عبد تعجب 7

 وكأنه محنةال هذه في أهله مع الوقوف يريد ولكنه..  قبل

  ..! سنين منذ صاحبه
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 األمر بداية في معهم الذهاب يريد الرحمن عبد صاحبنا يكن لم

  .. معهم الذهاب على للموافقة اضطر ؛ معاذ إصرار وجد لما لكنه ،
  

 عليه الصالة موعد وحان وتكفينه رامي تغسيل من االنتهاء تم 7

 ومحمد عاذم من كل ودخل..  الظهر لصالة أُذن الوقت هذا وفي ،

 كان محمدصديقه  أن اهللا صاحبنا وحمد .. للوضوء الرحمن وعبد

.. معاذ أمام يحرج ال كي ذلك قبل الوضوء في بأخطائه عرفه قد

  .. للصالة الجميع ذهب ثم
  

  : ليقول اإلمام قام ، الصالة من االنتهاء وبعد
  

 یرحمھ أن هللا أسأل .. إخواننا أحد على جنازة صالة معانا هللا شاء إن
 ویعافیھ أھلھ من خیراً  وأھالً  داره من خیراً  داراً  ویبدلھ واسعة رحمة
َّ یفت وال أجره یحرمنا وأال جھنم عذاب ومن القبر فتنة من  .. بعده ان

  .. سجود أو ركوع بدون تكبیرات أربع هللا شاء إن الجنازة وصالة
 نصلي الثانیة نیةالثا التكبیرة وبعد .. الفاتحة نقرأ األولى التكبیرة بعد
 وبعد..  بأي صیغة من الصالة علیھ اللي بنقولھا في التشھد النبى على

للمیت  ندعو الرابعة التكبیرة وبعد..  للمیت ندعو الثالثة التكبیرة
  .. عامة للمسلمینو
  .. الصالة وتمت الجميع كبر ثم
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 أروح ممكن!  ويأ كده كفایة:  لمعاذ وقال بعدھا الرحمن عبد وقام
  !! إطالقاً معاكم  مقابرھقدر أروح ال مش ؟ تعبت ناأ شانلع بقى لوقتيد

  

 كوم جاي واللي ، كوم ده فات اللي كل هد!! ؟ إیھ تعبت..  أل : معاذ
  ! المھم ھو جاي اللي!!  تاني
  ! ھینتھى والموضوع ھیدفنوه كده خالص ما:  الرحمن عبد
  !!!! یبتديھ قصدك!! ......  إیھ يینتھ.......  يینتھ:  معاذ

  

  َة كلِ  حىٍّـان اِّـوُت راحــلك  ....ا  ـــا إذا ِمتنا ُتركنــو أنَّــول

  شيٍء دها عن كِلـسأُل بعُنَس ....  اِّـوِت بعٌث  ولكن بعد ذاَك

 الجنازة فى السیر أجر عارف إنتیا عبد الرحمن  وبعدین: ثم قال معاذ 
  ؟؟؟ إیھ واتباعھا

 أصالً  میعرفش أبویا..  طویلة لیلتك") :   سره في(  الرحمن عبدقال 
  "!! دى المرة بجد البیت من ھطرد كده وشكلى فین أنا
  !؟ یعني منین ھعرف....  إیھ أجره معرفش ال:  قال ثم

  

 حسنات أجر یاخد بس الجنازة على یصلي اللي..  يیاسید بص:  معاذ
ُحد جبل مثل  یصلي واللي ! المنورة المدینة في عظیم جبل وده..  أ

ُحد جبل مثل حسنات یاخد الدفن لحد ویتبعھا علیھا   !! مرتین أ
  : قال r النبي ألن

 
٥٤  

 حتى معها وكان ، واحتساباً إيماناً مسلم جنازة اتبع من" 

 بقيراطان األجر من يرجع فإنه ؛ دفنها من فرغوي عليها ىليص

 أن قبل رجع ثم عليها صلَّى ومن ، أُحد مثل قيراط كل ،

  متفق علیھ " بقيراط يرجع فإنه تدفن
  

 كل عن وأكفر ، كمان جنازة صالتین..   أوي حلو:  الرحمن عبد
  .. تمام ویبقى عملتھا للىا الذنوب
  !فیھا؟ بنفرط إحنا إیھ قد حسنات كمیة شوفت..  بقى ونیّتك إنت:  معاذ

  

 صاحبنا وخرج.. القبر إلى معه الرحمن عبد يأخذ أن معاذ تعمد 7

 وساد .. الميت وتشييع الجنازة فى للسير يتالم وأهل الناس وباقى

  : محمد فسأل،  بالملل الرحمن عبد فشعر .. السير أثناء الصمت
  

  ؟؟؟ الجنازة صالة فى بنسجد وال مبنركعشیا محمد  لیھ إحنا ھو
  .. دي بالمواضیع مني أدرى ھو معاذ إسأل : محمد
  ؟؟ لیھ عارف مش وإنت طب:  الرحمن عبد
 مش كمان إنت خالك اللي السبب نفس شانعل عارف مش : محمد
 إنك مالحظ مش إنت ؟؟ معاك عارف مش حكایة إیھ وبعدین !!  عارف
  !! دول الیومین كتیر بتكررھا

  ! السؤال من تھرب شانلع الموضوع رغیّ ..  أیوه أیوه:  الرحمن عبد
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  : وقال إلیھم معاذ لتفتإ وھنا
  .. نتكلم مینفعش یعني .. جنازة في ماشیین إحنا..  جماعة یا الصوت

ر تدبُّر موضع ده إن المفروض ُّ   .. وتفك
  ؟؟ معاذ یا بس صغیر طلب ممكن طب:  الرحمن عبد
  ... اتفضل:  معاذ
 كان محمود نزور علشان بكره معایا تیجي عایزك أنا:  الرحمن عبد
  .. الحادثة فى رامى مع
 زیارة دى..  تقول ما غیر من هللا بإن  معاك ھاجى طبعاً :  معاذ

  .. بقى كالم كفایة..   المسلم أخیھ على المسلم حقوق من حق المریض
  .. القبر لمكان أخيراً وصلوا،  طويل سير وبعد 7

 صوت إال تسمع ال..   موحش بل ، الشىء بعض هادئاً الجو كان

 الموجودة النباتات فروع بعض تحرِك ، ويسرةً  منةي الريح حفيف

  .. المكان في

في األغصان تمايل مع حباته تتناثر..   وهناك هنا تراب صمت 

  !! يوم كل وحدهم الموتى أوالئك فيه يبيت رهيب صمت .. رهيب

  !! كان أياً!!  عمله منهم كالً يؤنس بل!!  وحدهم ليسو  ؛ ال

 هالذي عمل العملال أنيس إال  .. عاصياً أو طائعاً ، كافراً أو مؤمناً

  !! في الدنيا قبل الموتاإلنسان 
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 حشةو من هل ؟؟ يدرى والبشدة ،  الرحمن عبد قلب إنقبض 7

  !!أم من خوفه من الموت ؟؟؟ ؟؟ المنظر هول من أم ؟؟؟ المكان

  .. القبر تجاه المتقدمين مع بطيئة بخطوات صاحبنا تقدم

  ! مكانه في ويثبت يفزع جعله ما رأى ، فجأة لكنه
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  :: !!لمثل هذا فأعدوا :: 

  
 صديقه جثة لدفن المتقدمين مع وتقدم المقابر صاحبنا دخل 7

  !! مكانهما في قدميه وثبت بصره لفت ما يرى ذلك أثناء به وإذا

 تبكي القبور أحد عند القرفصاء تجلس  ، عجوز امرأة يلمح به إذا

         ..  حيناً دمعها وتمسح ، حيناً القبر على يديها تضع .. وتنوح

  ...ً  ثانية لتبكي دتعو ثم

 عليه  تراكم بل  ؛ دفن حديث ليس أنه القبر منظر من له وبدا

  .. باألرض استوى حتى والطين التراب

  :عنها نفسه فى يتسائل وبدأ..  الغريب شكلها من الرحمن عبد فزع
  

  ؟؟ المرعب المكان ذلك فى یُبقیھا وما ؟؟ المرأة تلك مَن
  ؟؟ القبر ھذا منول ؟؟ الشكل بھذا تبكي ولماذا

 صديقه دفن ينسى أن ادـكوانشغل عبد الرحمن بتلك العجوز ، 7

  : ينبهه معاذ بصوت وإذا
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 محمد ، المیت دفن فى تساعدنى عشان القبر معایا إنزل الرحمن عبد
ُھ..  فوق ھیفضل   ! إنزل لالی.....  ین لناومحتاج منھارة أعصابھم أھل
  !! القبر شفير على يقف به وإذا معاذ صوت على صاحبنا إنتبه

  

 إشمعنا معاك ینزل محمد تخلي ما : أجابھ ثم معاذ قالھ فیما قلیالً  فكر
ّیھ ؟؟ یعنى أنا   .. فوق من ھساعدكم وأنا ینزل خل

 تحت والمكان كبیر جسمھ محمد ، بعض على ھنتعازم إحنا:  معاذ
  ! ینزل ینفع غیرك ومفیش ضیق

  

ذلك في هذا الموقف من  أكثر يجادل أن صاحبنا يستطع لم 7

  !!!القبر الرحمن عبد نزل وبالفعل .. الحرج

   بذاكرته صورته تعلق ال كي سريعة نظرة القبر إلى صاحبنا نظر
  

 كل فى إللى العظم شیل فى علیك با بقى ساعدنى : معاذثم قال له 
ّح مالك...   ندفنھ نعرف علشان ده مكان   ؟؟؟ لیھ كده متن

!!  يوووووووأو فظیعة الریحة أصل بس. .. مفیش أل:  عبدالرحمن
  ! أستحملھا قادر مشبجد 

  .. متقلقش ، وھتطلع شویة ، معلش:  قال ثم نظر إلیھ معاذ
  

 ، مكانها فى الجثة وضعوا حتى اآلخر يساعد منهم كل بدأ 7

  " ... اهللا رسول ةلَّم وعلى اهللا بسم"  يردد ذلك أثناء معاذ وكان
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 التى معاذ يد منعته لكن..  الخروج يريد الرحمن عبد قام ثم

  ..! به أمسكت
  

  ؟؟؟؟؟ فین على:  معاذ قال ثم
  ؟؟؟؟ إیھ وال كدة خلصنا مش إحنا ، ھخرج ؟؟.. إیھ:  الرحمن عبد
  .. ھنعملھا كمان حاجات شویة فیھ....  لسھ أل : معاذ
  ؟؟ تاني إیھ : الرحمن عبد
ھھ الیمین جنبھ على نقلبھ علشان ساعدني یابني تعالى : معاذ ّ  ونوج
  .. للقبلة
  .. بقى نخرج خالص كده..   الحمد:  قال ثم الرحمن عبد ساعده
 ھنا ھتیجي مش كأنك ؟؟ إیھ على مستعجل إنت أعرف نفسى:  معاذ
  ؟؟ تاني

  ؟؟ بني ھنا تانيوإیھ اللي ھیج : متعجباً  الرحمن عبدأجاب 
  !!!  فوق ضلھف. . ھنزل مش الجایة المرةو..  تاني مات حد لو ممكن
 الرحمن عبد یا یوم علیك ھیجي الزم ؟؟ متىإ لحد فوق ھتفضل:  معاذ

  !!!  عنك غصبھنا  وتنـزل
 ينتظر ولم..  المكان ووحشة معاذ كالم من الرحمن عبد فزع 7

 ضربات تتسارع..  الخارج إلى هلوعاً خرج بلحتى يخرج معه ،  معاذ

  .. المرعب المكان ذلك في البقاء من خائفاً..  أنفاسه وتتابع قلبه

  : قال حين r اهللا رسول صدق..  نعم
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  صححھ األلباني )ما رأيت منظرًا إال والق أفظع منه ( 

 فخرج ، الرحمن عبد خروج بعد طويالً معاذ ينتظر لم..  وأخيراً 7

  !!! به دخل الذى الوجهك ليس آخر بوجه خرج لكنه.. أيضاً

 علم معاذ وجه ومالمح حمنالر عبد خروج طريقة محمد رأى ولما

  !!..   القبر داخل ليس جيداً شيئاً رأوا أنهم

 أدار..  يسأله أن هم بالكالم وأراد وعندما .. معاذ ظهر من فاقترب

  : قال ثم ؛ الجبين مقطب وهو فجأةً وجهه معاذ
  

  .. بالتراب القبر تغطیة فى ساعدوني الرحمن وعبد نتإ محمد یا لالی
  .. األنظار عن تماماً اختفى حتى..  التراب عليه يلوايه بدأوا وبالفعل
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  :: من وحی القبور:: 

  
 وكان ، القبر ردم من االنتهاء بعد أيديهم بنفض الجميع بدأ 7

 فراق على دموعهم تنقطع ال .. البكاء في مستمرين رامي أهل

  .. حياته ومقتبل شبابه ريعان فى كان الذى الشاب ذلك

  !! لهم بالنسبة شديدة صدمة كانت ةئالمفاج الوفاة تلك

..  رامي أمام فتحةم الحياة أبوب كانت ، الشباب من فكغيره 7

 !! شئ كل انتهى..  ولكن .. مشرقاً الجميع يظنه مستقبل وينتظره

 وال الكليات وال المال اليوم ينفع ولن .. شئ كل انتهى..  نعم

 عملٍ من قدمه ما إال المكان هذا في رامي ينفع لن!! .. المناصب

  ..! دنياه فى صالح

 البكاء أصوات يشق بصوت إذا..  بكائهم فى الجميع وبينما 7

  ..  عالياً ويرتفع
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 علیھ هللا صلى هللا رسول على والسالم والصالة  والحمد هللا بسم "
   " .. بعد أما ثم .. وسلم وصحبھ آلھ وعلى

  : قائالً اذمع استطرد .. حاضرينال يعظ أن أراد..  معاذ صوت إنه
  

  :  قال t عازب بن البراء عن.. األفاضل أبائي..  الكرام خوانيإ
 حتى فبكى القبر شفیر على فجلس ، جنازة في r هللا رسول مع كنا( 
 َّ ل َ نھ األلباني)  فأعدوا ھذا لمثل..  إخواني یا : r قال ثم ، الثرى ب ّ   حس
 القبر ھذا لمثل..  فأعدوا القبر ھذا لمثل..  أبائي ویا اخوانى فیا

  ..  فأعدوا القبر ھذا لمثل.. فأعدوا
 رامي أخینا لفراق وإنا ، لیحزن القلب وإن ، لتدمع العین إن وهللا

..  راجعون إلیھ وإنا  إنا..  ربنا یرضى ما إال نقول وال..  لمحزنون
 ما و .. أخذ ما ..  منھا خیراً  واخلفنا مصیبتنا فى أجرنا اللھم
ى بأجلٍ  عنده◌ٍ  شئ وكل..  أعطى   .. مُسمَّ
دي من كان   : یقول أن المیت دفن من فرغ إذا r النبى ھَ
  ) یُسأل اآلن فإنھ التثبیت لھ هللا وأسألوا ألخیكم استغفروا( 
راً  للمیت ھیدعى واحد كل هللا ذنإب ِ  ویعفو لھ ویغفر هللا یرحمھ بأن س

  ..  قبره فى ویثبتھ عنھ
  .. وأكثر أكثر البكاء أصوات وتعالت الدعاء فى جميعال بدأ 7
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 ينطق لسانه .. واقفاً يزال ال الرحمن عبد كان األثناء هذه وفى

  !! آخر عالم فى كان عقله ولكن..  للميت بالدعاء

 عبد رأس فى تراكمت التي األسئلة من العديد هناك كانت

  ..كعادته قليالً يشرد ذهنه جعلت..  القبر من خروجه بعد الرحمن

  : قائالً نفسه يخاطب فبدأ
  

  ؟؟..مات رامي خالص ھو -
  ؟؟..یابني مصدق مش لسھ إنت

  !! بإیدك دافنھ اللي إنت ده یابنى -
  ؟؟..مات إیھ یعنى عبدالرحمن یا عارف إنت

  !! تاني دور مفیش .. رجوع مفیش..  خالص یعنى !!مات یعنى مات -
  ؟؟..یابنى لیھ تخاف بدأت إنت

  !!  تاني ھنا ھاجي مش..  تاني ھنا ھاجي مش صخال أنا -
 عنك غصب ھتیجى إنت قایلك لسھ معاذ ده ؟؟.. إزاى ھتیجى مش -

  !!! بمزاجك مش
  ؟؟.. إزايالمكان  أستحمل ھقدر طیب

 القبر فى ھتحط..  ساعة كام لوحدي الضلمھ فى أنام بخاف أنا ده -
  !!؟؟ القیامة لیوم ده المضلم
  !! ناااااااااااار حر والجو !! تطاق ال كانت هجو الریحة ده وبعدین

  !!؟؟؟ یعععععع..  ده إیھ..  ھناك اللي الفظیعة والحشرات التراب وال
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  !!؟؟؟..الواحد آخرة دي ھى بقى!!! معقول ؟؟ -
  

ó وهنا ارة ونفسه شيطانه عليه ردبالسوء األم :  
  

 هللا إذنوب رحیم غفور ربنا یابني ؟؟ بس لیھ نفسك تعقد ھتقعد إنت
 ده القبر موضوع بقى شیل .. أجمعین وللناس لرامي وھیغفر لك ھیغفر
  .. دلوقتي الدعاء فى وركز خااااااااااااالص دماغك من
 على يضرب بشخص إذا..  وتساؤالته أفكاره بين هو وبينما 7

  .. محمد صديقه وبجانبه..  معاذ إنه.. كتفيه
  

 وإنت صاحبك كان إنھ عارف اأن..  الرحمن عبد یا یصبرك ربنا:  معاذ
 وماتنساھوش طول على تدعیلھ عایزك كده وعلشان..  بتحبھ كنت أكید
  .. الدعاء فى
  .... كتیر إتأخرنا علشان بقى بینا یال.. هللا بإذن:   الرحمن عبد
 على الرحمن عبد عين وقعت ولكن..للرحيل الجميع استعد 7

  ! " جماعة یا ستنواا " : يقول جعله مشهد

  ؟؟.. الرحمن عبد استوقف الذى ما ىتر

  ؟؟..  شيئاً فيه لصاحبه حدث ما سيغير وهل
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  ::!! معاناة أم :: 

  
 على نظره وقع فقد ؛ قليالً باالنتظار وأمرهم الرحمن عبد وقف 7

 حالة فى القبور أحد عند جالسة زالت ما .. العجوز المرأه تلك
  .. البكاء من صعبة

  

 محتاجة تكون یمكن دي الست نشوف تیجوا ما:  الرحمن عبد قال
  ؟.. حاجة وال مساعدة
  .. إليها للتحدث للمرأة الرحمن وعبد ومعاذ محمد من كل توجه

  

  .. علیكم السالم : وقال إلیھا معاذ تقدم
  .. البكاء فى استمرارها مع المرأة ترد فلم....  قليالً انتظر

  

  ..  كمعلی السالم:  السالم علیھا فأعاد
  ..!! إليه تلتفت لم بل ، ترد لم لكنها

  : عذب بصوت يتلو بدأ إصرارها رأى فلما
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   إليه التفتت ثم..  جسدها ينتفض ، صوته سمعت حين بها ذاإو 7

  ؟؟ بنيا یا حاجة یھف..   وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم : وقالت
 مساعدة أي محتاجة كنتي إن بسألك بس كنت..   أمى یا إزیك:   معاذ

  ؟ تعبانة شكلك علشان
  ؟.. لوحدي تسبني ممكن معلش..   یابني شكراً :   المرأة
  .. ھنا قعديت مینفعش إنتي أمي یا بس:   معاذ
  ؟؟؟؟ إیھ فیھا .. أسبوع كل ھناوأقعد  باجى أنا لیھ:   المرأة
 على الجلوس عن نھى r الرسول ألن ..یا أمي  مینفعش : معاذ

 ثیابھ فتحرق جمرة على أحدكم یجلسَ  ألن ( : r فقال كده المقابر
لُص ْ َخ ت َ   رواه مسلم ) قبر على یجلسَ  أن من خیرٌ  جلده إلى ف

:  وقالت إلیھ والتفتت المرأة جسد ارتعد حتى الحدیث ذمعا قال أن وما
  ؟؟؟؟؟؟؟ كده قال r النبي ھو
ّوا وال ، القبور على تجلسوا ال (:  r كمان وقال..   آه:   معاذ  تصل
  رواه مسلم ) إلیھا

  

 محدش..  یابني معلش:  وتقول فجأة القبر على من تنھض المرأةب فإذا
  .. أوي ده بالقبر متعلقة يأصل..   كده قبل ده الكالم قاللي
  !! بسهولة المرأة استجابة من الرحمن عبد تعجب 7

  !! تقوم لن قتلوها لو نهمأ لقال القبر على بكاؤها يرى فمن
  

   ؟؟.. أوي علیكي عزیز حد قبر شكلھ:  یقول بھ إذا ولذلك
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  ..! إالالبكاء رداً تجد فلم كالصاعقة عليها وقع كالمه وكأن
  

  : قال المنھارة لتھاحا معاذ رأى ولما
  ؟؟ ده القبر ولمین ؟؟  حصل اللي إیھ وقولیلى أمي یا كده بس ھديإ

 عن ببعيد ليس ولكنه،  آخر مكان فى لتجلس المرأة ذهبت 7

  : قالت ثم الرحمن وعبد ومحمد معاذ وتبعها،   القبر
  

ا متقلبش یابني علیك با ّ   !! المواجع علی
  ..  نساعدك یمكن عالم مین ،  فضفضلنا إنتي بس:  الرحمن عبد

   ؟؟ الجراح يداوي من  مساعدتي؟؟ يستطيع من : قليالً المرأة فكرت

   ؟؟ دمعي حبس يستطيع من

 معهم الحديث فى فوجدت..  وتكالبت األحزان عليها زادت 7

 معها واعتدل ، جِلستها فى تعتدلُ بها فإذا..  والمواساة التسرى بعض

  :  ستقول لما ينصتون الفتية
  

..  ابني هللا لعبد ده القبر..  الدنیا فى عندي واحد ألعز یابني ده القبر"
  وبیسمع ومحترم مؤدب عمره طول كان..  القمر زى شاب كان

  !!!! الكلیة دخل ما لغایة..   تربیة أحسن ربیتھ..  وبیصلي كالمي
  حالھم یصلح ربنا دول الیومین بنات من بنت على اتعرف.. ھناك و
 وابق والنھار واللیل!!  كیانھ قلبت ما لغایة معاھا جاي رایح وبقى ،

  !!! جنوني حب بیحبھا بقى!  واحد عنده
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  !! فایدة مفیش لكن .. وأكلمھ أنصحھ حاولت
 عریس لھا إتقدم البنت  ؛ ھیحصل ده إن عارفة وكنت!  النھایة وكانت
 إنھا الإ ،  بینھم اللي العالقة نھایة دى كانت وإن !! هللا عبد وسابت
  !! دلوقتي فیھا أنا اللي المصیبة بدایة كانت

 فى أبوه موت،  ھمي زاد واللي..   یكلمھ حد وال حد یكلم طایق مبقاش
  !! السنة نفس

 وش على البیت ویرجع براحتھ صحابھ مع ویخرج یدخل بقى وبعدھا
  !! حاجة أي عنھ عارفة ومبقتش !! الفجر

 فى محطوط كرسي أيّ  زي يیعاملن وبقى ، یركعھا مبقاش وطبعاً  
ا بیطمن وال بیسأل ال ، البیت ّ   !! إیدي بیبوس كان ما بعد زمان زي علی

 بقیت ده كل ورغم ! ویتنرفز وشي فى یزعق أكلمھ ما كل وبقیت 
  .. یھدیھ ربنا إن لیلة كل فى أدعیلھ
 على خبط سمعت ، الفجر قبل بصلى كنت األیام من یوم فى ما لغایة
  ..!!.......... لقیتھ ، الباب أفتح بسرعة ورحت فزعتإت!  جامد الباب

  

 من الدمع وانهمر ، صوتها فتحشرج ، نفسها األم تتمالك لم 7

  :  لتكمل عادت ثم  .. عينيها
  

 ؟؟؟؟؟ إیھ فیھ سألتھم !! علیھ مغمى شایلینھ صحابھأ. ....... لقیتھ
ا رد محدش ّ    !! مشیواسابوني وو سریر أقرب على رموه! ؟  علی
ا ھیغمى كان إني لدرجة ّ   ! مالھ عارفھ مش وأنا جنبھ علی
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  ! جبتھالھ أدویة شویة على وكتبلھ حاجة معندوش قال الدكتور جبتلھ
 عنده عارفین ومش المستشفیات على بیھ بلف وأنا شھر یتألم فضل
 مما أكتر بتألم جنبھ وأنا، !!  یوم كل األلم من بیصرخ كان ،!! ؟ إیھ
  ! بیتألم ھو
 ومش ھیتوب شفاه لو ربنا ھیعاھد إنھ لي وقال یوم فى جھ ما یةلغا

 إللى كل وھینسى .... یشفیھربنا  بس..   تاني السوء لصحاب ھیرجع
 وقعدت الفرح من ھموت كنت وساعتھا..   جدیدة صفحة وھیبدأ فات

  .. یشفیھ ربنا إن أدعیلھ
  .. األول زي یمشى وبیقدر كویس وھو إال أسبوع معداش..  وفعالً 
..   ومعایا ربنا مع عھده ونسى!  حصلھ اللي كل نسى..  لألسف لكن

  ..!! األول من وأسوأ أشد ورجع
 لطریق دخل إنھ بعدھا وعرفت  ، ورایا من مني فلوس یاخد وإبتدى

  ! المخدرات
  !!!أدبھ في ویقل یعلى صوتھ بدأ لكن..  بالعھد وفكرتھ حذرتھ
ا بیتقطع بيقل كان إیھ قد تعرفش ما بني یا وهللا ّ  یوم كل  بشوفھ لم
  !! دى بالحالة قدامي
  ...............  لكن

  .. یابنى وهللا الوقت نفس كان..  صغیرة بفترة وبعدھا
ا..  الباب على خبط سمعت..  بشویة الفجر قبل ّ ،  كده حصل ولم

  !!.. فاتت اللي المرة فى حصل اللى إفتكرت
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  !!.. ابالب أفتح أقوم قادرة مكنتش خوفى كتر ومن
  !!! منھ خایفة كنت اللي ولقیت ، وفتحت با استعنت ... لكن
 أن تريد ال وكأنها توقفت..   الكالم عن المرأة توقفت وهنا 7

  .. ماحدث تتذكر

  ... القريب باألمس حدث وكأنه عينها أمام تستعرضه وهى

..   اإلكمال على عزمت وكأنهاً  ثانية فتحتهما ثم عينيها أغمضت

 أن بعد مصيبتها على تصبرها قوة الشابين ذينه من تستمد لعلها

  .... بالدموع عيناهما اغرورقت وقد إليهما نظرت
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  ::!! مش قادر .. بس .. عارف قصدك :: 

  
  :  وقالت ، مع الشابين الحديث استكمال ةالمرأ بدأت وبالفعل 7

  

 صحابھأ لقیت بابال وفتحت الخوف من برتجف وأنا یابني حترُ " 
  !! فاتت اللي المرة من أسوأ كانت حالتھ لكن ، علیھ مغمى شایلینھ
 واحد أسأل حاولت ... فاتت اللي المرة زي وھربوا األرض على رموه
:  لھ وقلت وشدیتھ ھدومھ من مسكتھ لكني ، یھرب حاول ، منھم
  ؟؟؟...... مالھ قوللي علیك با..  یابني
  ! دلوقتي مكانھ قىتب اللي إنت ممكن كنت
  : وقال!!  رد ما ویاریتھ اعلیّ  رد

ّھ يغب أنا ھو ؟ لیھ....  مكانھ أبقى  جرعة متخدش لھ قولنا ؟؟؟ زی
  !الدنیا في  یحب واحد أول وكأنھ ینسى عایز !! فیھ فایدة مفیش زیادة

ا أھون كان وساعتھا !! بسرعة ومشي إیدي زق وقال كده  - ّ  علی
  !! دي حظةالل أعیش إني وال أموت
 خایفة..  لیموت خایفة..  منظره من خایفة..  خایفة كنت..  منھ قربت
  !! ناس یا عنیا قدام بیموت ابنى..  علیھ
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بت ّ قھ وبدأت...................   قر ّ ..  یسمعني یمكن وأھزه بإیدي أفو
 قلبي خلعت فزعة إتفزع،  شافني ما وأول ، عینیھ یفتح بدأ..  وفعالً 
  !!!!! مقدرش.......  مقدرش ، مقدرش:  قولوی یصرخ وبدأ
  .. میتسمعش صوتھ وبدأ ..الكلمة دي  یردد قعد

  ؟؟؟ یابني إیھ متقدرش:  سألتھ
  !! أقابلھ مقدرش..........  مقدرش:  قاللى
  ؟؟؟ مین ھو:  سألتھ
  .. هللا........  ا...........  ن.......  ب....  ر:  قال

قھ حاولت ّ   ............. خالص كان دي ةالمر لكن ، تاني أفو
 سهلٌ كان أنه رغم..  منعه تستطع فلم البكاء العجوز راود 7

 لم.. حياتها لحظات أصعب لوصف الخروج من صوتها منع عليها

  : فقال بسؤال محمد فاجأها لكن.. التحدث تستطع
  

  ؟؟؟؟ ماااااااااااات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إیھ خالص
  

  : فقالت بإجابتها فاجأته اأنه إال قلبها على السؤال شدة ورغم
  

ا علیھ أھون كان!  كده على مات كان یاریتھ ّ   ! وعلی
  .....................  حاولت یابنى لألسف لكن
  .. البكاء أنهكها أن بعد أنفاسها لتلتقط سكتت ثم

  

  ؟؟؟؟؟؟؟ حصل اللي إیھ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إیھ حاولتي:  الرحمن عبدلھا  فقال
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  ! يسمع ما هول من لسانه تحركي ال صامت ومعاذ هذا كل 7
  

 مرة آخر ھي دى إن حسیت..  دي اللحظة في:   قالتأكملت العجوز و
  .........  تاني أفوقھ حاولت !! فیھا ھشوفھ
..  هللا إال إلھ ال:  قول..  هللا إال إلھ ال قول:  لھ وقولت منھ قربت
  ..!! لھ أعملھا ممكن حاجة آخر دي إن حسیت
ا إنھ إال كتیر علیھ كررتھا ّ   : وقاللي وارتجف فزع ، سمعھا لم

  ......عارف قصدك .......... قصدك عارف أنا
  .................  لكن

  .!!.در.. .. قا....  مش... ... دراااااقااا مش.. .. قااادر مش
 والتفتت كفيها بين وجهها وأخفت هاعينالمرأة  أغمضت أن وما 7

 فارق ابنها أن معاذ علم، حتى  مرير بكاءٍ في وانخرطت عنهم

  ..! اللحظة تلك فى الحياة

  !! وعليها عليه خاتمته أشد ما.. آآآآآآآآآآآآآآآآآه 

  .. القرآن من شيئاً يتلو أن أراد ولكنه .. التكلم يستطع لم

  .. قلبه جراح به داوى طالما الذى ذاك

  : تعالى اهللا قول وتال رأسه نكّس أن إال منه كان فما
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 سمعتها ولو..  ولم تسمعها جيداً اآليات بداية فى المرأة شردت 7

،  آخرها فى انتبهت أنها إال...  ابنها ميتة على حزناً هالزادت

  .. خيراً فاستبشرت
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 النفس له ترتاح..  األصوات أعذب من معاذ صوت كان قدلف 7

 بدمعِ حينها معاذ إلى تنظر بالمرأة وإذا .. خشوعاً القلوب به وتزاد

  : قالت ثم كثيراً منه واقتربت ترمقه العين
  

  .. یابني كده زیك أشوفھ نفسي كان
  !! لھ سبقني الموت.......  نـــلك.........  نفسى كان

  

 جسده يرتجف وبعدما سمع عبد الرحمن هذه القصة ، إذا به 7

عينه وتدمع.. المعاصي لطختهلطالما  قلباً لتغسلَ تسقطٍ دمع قطرات !  

  !!.. مكانه من الرحمن عبد يتحرك لم 7

 تلك سماعه بعد نفسه على خوفاً أم ؟؟ ابنها قصة هول من هل

 بهذا خاتمة على وموته الشاب ذلك ونهاية المفزعة القصة

  ؟؟ ندمه بدموع حزنها دموع ؟؟ الدموع الختالط أم !!؟السوء

  !! يشعر عما به يعبر ما يجد ال!!  كعادته يقوله ما يجد لم

ستظل هذه القصة في  هل ؟؟؟؟؟؟؟ هذا شعوره سيدوم هل لكن

  ؟؟؟؟؟ دائماً التائب الرحمن عبد ىسيبقذهنه ؟؟؟؟؟؟ هل 
  

  :  منهك بصوت تقول بها وإذا..  عبدالرحمن عن المرأة ابتعدت 7
  

  ؟؟ الحكایة سمعتوا مش إنتوا..  یالال
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  !! فیھ أنا باللي وسیبوني ھنا من بقى لالی
  

 على من الحروف تلُّـَفـَت ورغم ، الكالم من مفر معاذ يجد لم 7

   : فقال استطاع ما منها استجمع إال أنه..  لسانه
  

 إللى كل لكن .. أمي یا تنسي حاولي أو متزعلیش أقولك ھقدر مش أنا
 جزع ال صبراً  یُلھمك وأن یرحمھ أن وجل عز هللا أسأل إنى أقولھ أقدر
،  الحمد بیت عنده لكِ  یكتب وأن ، بقلب وال بلسان ال فیھ سخط وال
رَ  ولده فقد من كل أجر ھو وھذا َ ك   ..  واسترجع وحمد بروص هللا وشَ
  ..! يزيد أن يستطع لم بل..  الكلمات تلك على معاذ يزِد لم 7

  : يقول فانطلق العجوز هذه بمعاناة شعر قد الرحمن عبد أن ويبدو
  

  .. نوصلك الزم..  أمي یا كده نسیبك ھینفع مش إحنا
  

 إلى بحاجة وأنها البكاء كثرة من بالتعب فعالً المرأة شعرت

  :  تفقال  الرحيل
  

 لھ أقرا ینفع ھو أعرف عایزة بس..  دلوقتى ھروح أنا یابني طیب
  ؟؟ أل وال قرآن
 تقرأي تقعدي إنك..  للعلماء یا أمي كتیر أقوال فیھ ده الموضوع:  معاذ
 فعالً  ھل،  للمیت قرأتیھ اللي القرآن ثواب بتھبي إنك وتقولي قرآن

  .. كده فى اختلفوا العلماء..  ال أو للمیت بیوصل
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 بعد إیھ ھعملھ أمال ؟ كمان قرآن لھ أقرأ مینفعشإیھ ؟؟  یعني:  المرأة
  ؟؟ موتھ
ا م وبعد ، صالح عمل كأنھ لكن ، أقرأیھ قرآن تقرأى عایزة لو : معاذ
 وده ، صالح بعمل الدعاء سبقتي كده ویبقى..  البنك ادعي ، قرأیھت

  .. هللا بإذن الدعاء استجابة أسباب من
 ألمك ویخلیك یباركلك ربنا..  لي قلت إنك كویس یابني طب:  المرأة
  .. یارب وأبوك

 كوقع معاذ سمع على الكلمةهذه  تقع لم" !! أمك وأبوك" 7

 ،قليالً أطرق ، التغير عليها ادب وجهه تعابير حتى .. الكلمات باقى

  .. أتأخرنا بجد كده إحنا..   یالال :  وقال المرأة إلى نظره أعاد ثم
  

 يكون أن ضترالمف من أنه وتذكر الكلمة الرحمن عبد سمع 7

 وتلكودفن صديقه  الجنازة أن إال  الظهر صالة بعد من البيت فى

  !! أخروه المرأة

  : یقول بھ إذافزع عبد الرحمن من مضي الوقت و
  !! أروح لما والزعیق التھزیق من ھسلم مش أنا .. معاذ
 مع كدة قبل بتتأخر كنت أكید.. خیر هللا شاء إن..  خیر أل : معاذ

فحتى لو ... مرة كل في بتتھزق وكنت .. حاجة أي بسبب أو صحابك
  ..  سبیل في دي المرة بقى اتھزقاتھزقت ، 

 
٧٨  

 ده كل جنبك مقعدني اللي إنت یعني!!  بھزر مش أنا : الرحمن عبد
  !! فجأة كده وتسبني
 خایف تبقى لما قولھ ده الدعاء خد .. ھسیبك مش سیدى یا أل:  معاذ
  .. مشاكل غیر من یعدیھا ربنا هللا شاء وإن حاجة أىّ  من
  .. بسرعة قول راجل یا ، الصبح من وساكت:  الرحمن عبد
ھم اللھم"  قول:  معاذ ْ فِینِی ْ  ، عضدي أنت اللھم"  قول أو " شئت بما اك
  .. "أقاتل وبكَ  أجولُ  وبكَ  أصولُ  بكَ  ، نصیري وأنت
  ..مشاكلك كل ویحللك وینجحك یارب ذمعا یا یكرمك ربنا:  الرحمن عبد
  !دي اللیلة عندي ھتبات شكلك علشانروح  بقى إلحق.. یارب :  معاذ

  

..  بيته إلى الرحمن عبد اتجهو..  اآلخر الصديقين من كل ودع 7

  ..  العجوز المرأة لتوصيل معاذ واتجه

 لزيارة الكلية فى للقاءِ الغد فى موعد على الصديقان وافترق

  ..ي المستشفى ف محمود
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  :: بشائر التوبۀ:: 

  
 بعد مسرعاً البيت إلى الرحمن عبد وتوجه .. الصديقان افترق 7
 " عليها يرد لم مكالمة ١٠"   مكتوباً فوجد هاتفه إلى نظر أن

  !!  والده من وجميعها
 بهم ليتصل التليفون أخرج البيت من اقترب قد نفسه وجد عندماو

  .. ئنهمليطم
  

  .. ألو:  األب
  .......  إزیك بابا یا أیوه:   الرحمن عبد
  ؟؟ الصبح من أستاذ یا فین إنت ! إزیك بتقولى وكمان:  األب
  ؟؟ الموبایل على مبتردش ولیھ
  !!  صامت عاملھ كنت أصل وهللا معلش:   الرحمن عبد
 أسمع عشان وال تسكتو علشان جایبھولك أنا هللا شاء وإن:   األب

ا وترد الكروان صوتك ّ   !!  ومقلقش علی
   متقلقش ، البیت في وھبقى دقایق عشر أنا خالص:   الرحمن عبد
نتظر أھو قاعد أنا..  أتفضل طیب:   األب   .. سیادتك مُ
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  العصر آذان يسمع به إذا..  بيته من الرحمن عبد اقترب وعندما 7

  ... أكبر اهللا...  أكبر اهللا..  أكبر اهللا..  اكبر اهللا

 أنه إال،  للمسجد للذهاب قدماه راودته ، األذان سمع أن وبمجرد 7

  : نفسه فى قال
  

  !!  وجاي دقایق عشر إني وقایلھم مكلمھم ولسھ ؟؟؟ متأخر أنا بس
ّي أدخل   ؟؟؟؟ وخالص البیت فى أصلیھ وال ؟؟  المسجد في أصل
حت لو أنا أصل بس ّ   ؟؟؟؟ وھنام ھكسل البیت رو
  !؟؟ ھیتقاللي اللي الزعیق غیر ده

  

 فى ليقول فعاد ، معاذ به أخبره الذي الدعاء صاحبنا تذكر ثم 7

  : نفسه

  ... ربنا ھیستجیب أدخل أقولھ فى الصالة وأنا متأكد إن .. یالال
  ! الزم أصلي واللي یحصل یحصل بقى 

  

 به وإذا .. بيته إلى مهروالً وتوجه العصر صاحبنا صلَّى وبالفعل 7

 جرت حتى وجهه رأت أن وما ، الباب ريهام فتفتح الجرس يضرب

  : تقول وهى الحجرات أحد تجاه
  

ف بسالمتھ.......  بابا بابابابا بابا بابا بابا بابا ّ   !  شر
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 خوف غير على ودخل..  األدعية يردد الرحمن عبد قلب مازال 7

  .. عينيه من يتطاير  والشرر خرج ، ريهام األب سمع أن وبمجرد
  

ى وأھو..!!  دقایق عشر وقولتلى بیا متصل إنت یعني:  ألبا ّ  نص عد
  ؟؟؟؟؟ الصبح من حضرتك فین كنت تقولى ممكن!! ؟ ساعة
  ..  األول علیكم السالم طب : ھادئ بصوت عبدالرحمن فأجاب

 من ليست وألنها ؟؟ السالم يلقي وابنه متى منذ!!  األب تعجب 7

  : ليقول األب عاد،  عادته
  

 القلق من ھتموت الصبح من أمك سایب نيیع!!  أخي یا برودك یا
ا وداخل علیك ّ   !!  علیكم السالم وتقوللي برود بكل علی
  .. عذرتني لكنت حصل إللى تعرف لو بابا یا وهللا:   الرحمن عبد
 اللي أنا ، حصل اللي میھمنیش أنا....  علیا صعبت بجد أل:  األب

 كده بھمیس مش ، لھم یقول بأھلھ یتصل ھیتأخر اللي إن یھمني
  ؟؟؟ علیھ بیدوروا

ا اتصلوا لما مبارحإ فاكر......  سمعنيإ بس طب:  الرحمن عبد ّ    بی
  ؟.. دم ومحتاج ھناك صاحبي إن لي وقالوا المستشفى من
  ..........  حادثة عاملین صحابى اتنین كانوا بصراحة دول
 حتى البداية من حدث ما كل يحكي الرحمن عبد بدأ 7

  ... يسمع واألب. . المقابر من خروجه
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  :  األب قال انتھى ولما
 ألفتھا كده هللا شاء وإن !التأثر كتر من وھعیط أوي إتأثرت تصدق أل

  !!الكدب في مستقبل لیك بجد أل ؟؟ المواصالت في ؟؟؟ دي القصة إمتى
   ؟؟؟؟ بدبك متىإ من وأنا بس؟؟ لیھ بدوھك طب:  الرحمن عبد
  !!  كدب في كدب ھاكل حیاتك أصالً  إنت كان إذا:  األب
ا أتصلت ما بعد تقولي تقدر ّ ك إللي إیھ بی ّ    ؟؟؟ أخر
ن عصرال:   الرحمن عبد ّ ا أذ ّ ّیھ فقولت البیت جنب وأنا علی   بالمرة أصل
   ؟؟ غائب وال حاضر بقى وصلیتھ....  تاني للكدب رجعنا أھو : األب
   ريهام أخته وضحك منه والده استهزاء الرحمن عبد سمع أن وما 7

  : حزم في ويقول المنضدة على بيده ويضرب واقفاً ينتفض به وإذا ؛
  

 ، كده بعد بدك ومفیش ، يھصلّ  ورایح ھنا من أنا..  علمكم في یكون
  ؟؟ مفھووووووووووووم

  

 وضربت ، جبينها بتفقطّ تقلده قامت،  هكذا ريهام رأته ولما 7

 إیھ نىیع ؟؟ بتھددنا إنت  : وقالت ضرب مثلما المنضدة على بيدها
  ؟؟ ھیحصل اللي إیھ بقى ووریني ھصلي، كمان أنا طب یعني؟؟ ھتصلي

  

  : ویقول صوتھ یعلو بأبیھم فإذا
 فیھا إنتو اللي األدب قلة إیھ! ؟ أحسن قلمین إدیلھ!!  مینفعش كده ، أل

امي ّ   ؟؟ دي قد
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 .. تجري وهى حجرتها فدخلت يضربها أن أبيها من ريهام خافت 7

 فى يرى أنه إال..  الظاهر غضبه ورغم..  بنها إلى األب التفت ثم

  ... صادقة نبرة المرة هذه ابنه صوت

  ؟؟؟؟ حقاً صادق ابنه أن أم ؟؟؟؟ األبوه شعور أهو

  .. اآلن عنها يسأله أن يريد ال لكنه ، كثيرة أسئلة بذهنه دارت

  : ويقول إليه يلتفت به فإذا .. األحداث يسبق أن يريد ال
  

ّة و ؟؟ أل وال ھتصلي نشوف بكره......  وإنت   ..!  الغطاس تكدب المی
ّة فى المشكلة..  حق عندك:  الرحمن عبد  ھثبتلك أنا طب ؟ یعني المی

  ..  حاالً  دش دآخ وھدخل صدقي
 تضحك مرة وألول ، قلبيهما من االبن وضحك األب ضحك

  .. القلب من طرفة على العائلة

 به وإذا،  ة المغربصالل يؤذن واألذان وخرج الحمام صاحبنا ودخل

  : تقول وجهه فى ريهام يجد
  

  .. دي التاریخ في ھتتكتب........  مبروك
  !؟؟؟ يلّ ھص إني.........  ؟؟ إیھ ھي:  الرحمن عبد

  ؟؟ برده ده الكالم بتاع إنت! ؟ یابني إیھ تصلي:  ریھام
  !! استحمیت إنك قصدي أنا
  ؟؟؟ دول یومینال كتیر دمك بتستخفي إنك مالحظة مش:  الرحمن عبد

 
٨٤  

 للتبرعات بیحجزوه ده ، یُشترى وال یُباع ال يزی اللي دم یابني:  ریھام
  !  بسو

 نازل أنا!  فاضیة واحدة مع وقتي أضیع ھقعد مش أنا:   الرحمن عبد
  !!  المسجد في أصلي
 نالقیك بكرة....  یستر ربنا!!  طیب!!!! ؟؟ مسجد فیھا ھي : ریھام
  !! دقنك مربي علینا داخل
  كالعادة مشاجرتهم ليقطع الخلف من يأتي األب بصوت وإذا

  

  !! دقنھ مش تتربي عایزة اللي إنتي كده شكلك وهللا:   األب
  :  لیقول الرحمن لعبد التفت ثم 
  ! معاك نازل أنا تعالى ، الرحمن عبد یا یال
 منهما وكل وعادا .. للصالة ووالده الرحمن عبد نزل وبالفعل 7

  .. باآلخر فرح ةابتسام وجهه تعلو

اصطحب الوالد عبد الرحمن .. حينما حان وقت صالة العشاء و

  :  الرحمن عبد قال،  أن عادوا بعدو.. وصليا في المسجد 
  

 إذنك بعد بابا یا یاریت بس أنام ھدخل أنا..   النھارده أوي تعبت أنا
ّیھ معاك ھنزل علشان للفجر معاك تصحیني    ؟ ماشي ، أصل

  !! يراوده الشك فمازال!  الدهو عليه يرد لم 7
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 كل وسيزول ألصدقائه حدث بما فقط تأثر أو نشوة هى بالتأكيد

  !! كان كما وسيعود قريب عما هذا

  !! الحال تلك على يستمر نم الرحمن كعبد نم ليس ، ال

  .. الفرح عليها بدا وقد ، خيراً ةمستبشر أمه تبدو لكن

  .. أبداً هباءاً يضيع لن له دعائها بأن يقين على مازالت

  : ليقول لسانها فاندفع
  

  .. متقلقش.. بنفسي ھصحیك اللي أنا..  یابني حاضر
  ..  نار ضرب غیر من بس..  ماشي:  عبد الرحمن 

 أمه فيها رأت ابتسامة الرحمن عبد وجه وعلَت،  األم ابتسمت 7

  ! خدها على حدرتت دمعات تكتم أن تستطع فلم..  مضيئاً وجهه
  

 معركة وجائت .. الفجر صالة وقت وجاء..  الرحمن عبد امون 7

  !! االستيقاظ

 ليلحق المسجد إلى مسرعاً قام لكنه ، االستيقاظ في تأخر

  ! ايقاظه فى األمل فقد حين والده إليها سبقه وقد الجماعة
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 وأغلق غرفته دخل .. البيت إلى صاحبنا وعاد..  الصالة انتهت 7

 على جلس........  ينم لم لكنه ، يرهسر على واضجع الباب عليه

  :  يفكر وهو مستلقياً سريره

؟؟؟ طمأنينة !!؟؟؟؟؟ راحة !؟؟؟؟ سعادة ؟؟؟؟؟؟؟ هذاٍ  شعور أي!!  

 كان مما أفضل هكذا أصبح أنه..  مايعرفه كل ولكن!  اليعرف

  .. عليه
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  :: زیارة فی اهللا:: 

  
  .. النوم غلبه حتى السرير على بالتقلب صاحبنا بدأ 7

  محاضرات من عليه ما وأنهى الكلية إلى وذهب الصباح في واسيقظ

  .. محمود لزيارة المستشفى إلى للذهاب معاذ وبين بينه اللقاء وتم

 محمد اعتذر،  الكلية مسجد فى جماعة الظهر صلّوا أن وبعد

 وحدهما الصديقان فذهب..  معهم الذهاب على قدرته لعدم

  .. للمستشفى الذاهبة االتوبيسات أحد لركوب

 كل استقر أن وبعد..  بجانبه عبدالرحمن وجلس معاذ ركب 7

 سبب دون يبتسم معاذ الرحمن عبد الحظ ، مقعده على امنهم

  : متعجباً  فسأله فسأله ، لذلك يدعو

   ؟؟؟؟ إیھ على بتضحك
  ! ببتسم أنا..  بضحك مش أنا:  معاذ
  ! التشخیص في طتغل..  معلش طب:  الرحمن عبد
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  ..  معاك أبتسم یمكن ؟؟؟؟ إیھ على بتبتسم بقى قولى
  .. ابتسم r الرسول عشان ببتسم أنا:  معاذ
  !!!!  حاجة فاھم أنا وال!!!!! ....  الرسول:   الرحمن عبد
 المواصالت وسیلة یعنى الدابة، بیركب لما كان r الرسول أصل:  معاذ

 ؛ دلوقتي بنركبھا اللي الحاجاتو المیكروباصات ھى اللي ، بتاعتھم
   ؟ حلو..  هللا بسم یقول علیھا رجلھ یضع ما أول كان
  !؟ ماتضحكش حاجة دي بس ، جمییییییییییل:   الرحمن عبد
ا صبرأ:   معاذ ّ   : یقول الدابة على ویستقر یركب ما بعد وكان ، علی
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 یقول كده وبعد،  مرات ٣ أكبر وهللا،  مرات ٣  الحمد یقول كده وبعد
 .........  

 إللى كل أنا .... بالراحة بالراحة ؟؟ ده كل یابنى إیھ:  الرحمن عبد
   ؟؟ بقى دي التانیة حاجاتال إیھ..  قولتھا إنت إللى اآلیة أعرفھ
 حاجات یھف لكن ، یعرفھا الناس من كتیر اللي ھي اآلیة ھي ما : معاذ
  ..  الدلیل فیھ اللي ھو ده الحدیث نشوف تعالى..  تانیة
  ....  سامعك أنا قول:   الرحمن عبد
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 أتى t طالب أبي بن علىّ  شھدت:  t ربیعة أبي بن عليّ  قال:  معاذ
 فلما ، هللا بسم:  قال الركاب فى رجلھ وضع افلم ، لیركبھا بدابة

حانَ  " : قال ثم،   الحمدُ :  قال ظھرھا على استوى ْ ب َّذِي سُ رَ  ال َّ خ ا سَ َ َن  ل
ا َ ذ َ ا ھ َ م َ ا و َّ ن ُ َھُ  ك نِینَ  ل ِ ر ْ ا*  مُق َّ ن ِ إ َ َى و ل ِ ا إ َ ن بِّ َ ُونَ  ر لِب َ نق َمُ  ثم،  ١٤-١٣:الزخرف" ل
:  قال ثم ، مرات ثالث أكبر هللا:  قال ثم ، مرات ثالث  الحمدُ :  قال

 ثم..  إالأنت الذنوب یغفر ال إنھ لي فاغفر نفسى ظلمتُ  إني سبحانك
 رأیت:  فقال ؟ ضحكت شئ أي من المؤمنین أمیر یا:  فقیل.  ضحك
 شئ أىّ  من ، هللا یارسول : فقلت.  ضحك ثم فعلت كما فعل r النبي

 لي اغفر:  الق إذا عبده من یعجب ربك إن"  : r فقال  ؟؟ ضحكت
  صححھ األلباني "  غیري الذنوب یغفر ال أنھ یعلم ، ذنوبي
 وكمان r الرسول قال ما زي وقال r الرسول إتبع t علي فسیدنا
  .. ضحك ما زي ضحك
  .. إبتسام مش أھو ضحك طلعت أھي..  فتوش:   الرحمن عبد
  .. تمام:  معاذ
   !! الحدیث ده أسمع مرة أولأنا صراحة  بس:  الرحمن عبد
 من كتیر اللي المھجورة السنن من تعتبر دي ما ھي السنة دي:   معاذ
 تضحك كده وبعد الدعاءاآلیة والذكر و تقول إنك..  میعرفوھاش الناس
  ؟؟ لیھ ضحكت أنا بقى فھمت ، الرسول لضحك
  .. فھمت....  آه:   الرحمن عبد
  افذةالن إلى بنظره معاذ توجه حتى بينهما الحديث انتهى أن وما 7
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 القرآن يتلو أنه الرحمن عبد فعلم ، بصوته يدندن وبدأ منها لينظر

  .. العذب بصوته مستمتعاً ينصت فأخذ... 

 يوجد التي الحجرة رقم على سألوا..  المستشفى إلى صلوابعد أن وو

  .. إليها وتوجهوا ، محمود بها

  : له ويقول الرحمن عبد يوقف الدخول قبل بمعاذ وإذا
  

 حاجة لمحمود تقول وإوعى ھادي تبقى كده عایزك..  الرحمن عبد
  ؟ ماشى .. تزعلھ
  ؟؟ إیھ وال أتعارك داخل فاكرني إنت : الرحمن عبد
  .. أوي وحشني علشان بقى یالال.......  صاحبي أزور داخل أنا
 فى معاذ وتبعه..  الباب على ليطرق الرحمن عبد تقدم وبالفعل 7

  : قال حتى معاذ دخل أن وما..  الدخول
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 وفرح،  وجهه تهلل حتى الرحمن عبد صاحبه محمود رأى أن وما 7

  ..  وحده ليس أنه الحظ نهأ إال..  لزيارته
  

  : نفسھ في محمود قال
   ؟؟؟؟؟ أشوفھ مرة أول أنا ؟؟؟؟؟ ده معاه جاي اللي مین ده
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!  الكعبين فوق بنطال!  لحية !! معاذ منظر ، عجبه فى زاد وما 7

  !!؟؟؟؟  ده إيه ! يده فى مصحف

 فى الكثير مثله يرون فهم الغريب هو شكله فى معاذ يكن لم

  !! لزيارته منهم واحد يأتي أن الغريب كان لكن ، الجامعة
  

  :أخذ محمود یتسائل في نفسھ 
 الناس من حد یعرف الرحمن عبد إمتى ومن  ؟؟؟؟ ده جابھ اللي إیھ ده
  ؟؟؟؟ الحكایة إیھ ترى یا ؟؟؟؟؟ دي
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  :: !؟؟؟؟إشمعنا أنا :: 

  
 رد وكان ، سريعاً محمود برأسعن معاذ  األفكار تلك دارت 7

  :قائالً الرحمن عبد يخاطب بنظره وتوجه .. يهإل يلتفت لم أنه فعله
  

 واحد أول فاكرك كنت أنا هد ، الصبح من عبده یا فینك... عبدالرحمن
  ! تزورني يھتیج
  .. وجیتلك محاضرات خلصت دوب یا...  وهللا معلش:  الرحمن عبد
  .. لمحمود یقدمھ فقام معاذ الرحمن عبد تذكر ثم
 یطمن علشان معایا جاي...  محمود یا صاحبى معاذ ده:  الرحمن عبد
  .. علیك
  .." هللا شاء إن طھورٌ ..  بأس ال"..  حودة یا سالمة ألف:  معاذ
 أن إال ؛ المريض على دخوله عند r اهللا رسول قاله ما معاذ قال

 ؟؟ يرد بماذا يعرف ولم!  اللهجة تلك على يعتد لم محمود

   ! رأسه بتحريك فاكتفى
  :  فقال الكالم الرحمن عبد وعاود
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  ؟؟؟ صحتك وإزي دلوقتي إیھ عامل إنت المھم
  .. وهللا أوووووووى علیك قلقت

 إیھ ھاعمل!!  واحدة بإید قیتب!!  شایفني إنت ما زي أھو:  محمود
  !!!!!!؟؟؟ یعني
  .. بخیر إنك  الحمد:   معاذ

  ؟ أحمده عشان إیھ ھوعملي ؟؟ إیھ على  الحمدُ :    )غاضباً ( محمود
  .. ربنا واستغفر قلبي حبیب یا كده بس ھدىإ : معاذ
  .. یییییرییییییییییییییییییییكتییی لك عمل هد !؟؟... بس إیھ لك عمل
 إیدي بیقطعلي تقولي تقدر ؟؟ ده فیھ أنا اللي عاجبك یعني:   دمحمو
  !!! كمان والیمین ؟؟؟؟ إیدي یقطعلي علشان إیھ عملت أنا ھو ؟؟؟؟ لیھ
 ؟؟ ده بتقولھ إنت اللي الكالم إیھ یعني:  )عالي بصوت( الرحمن عبد
  ؟؟ إید یقطعلك عشان حاجة تعمل الزم وإنت

 قطع تستاھل یبقى ، بتعملھ إنت كنت اللي على لو أخي یا وبعدین
  ! بس إیدك وقطع شویة رحمك ربنا بس ، بس إبدك مش رقبتك
 كنت اللي یعني وإیھ!!!!!  بعملھ كنت اللي:  )أعلى بصوت( محمود
  !!... والسرقت..  زنیت وال..  قتلت ال!! ؟؟ بقى بعملھ
  !!!!؟ الرحمن عبد سي یا كفرة بقینا وإحنا شیخ بقیت خالص وإنت
  ؟ ندخل ما قبل إیھ قایلك أنا أمال ؟؟ الرحمن عبد یا إیھ یھف:  معاذ
  ؟ الجنة داخل اللي وإنت النار داخل وكأنھ علیھ ھاجم مالك

  ! مسلمین مش اللي حناإو مسلم نفسھ فاكر والنبي لھ قول:   محمود
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د:  معاذ  : قال r النبي الن دي"  والنبي" كلمة وبالش كده هللا وحِّ
  ..صححھ األلباني  )أشرك فقد هللا بغیر حلف من(

ي هللا إال إلھ البقى  قول   .. كده نفسك وھدّ
  .. إالهللا إلھ ال:  محمود
  : قال وجل عز هللا..  محمود یا  بص:  معاذ
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  :قال هللا ..  دي كمان آلیةا واسمع
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 ؟؟ بالملیم شغلك على ویحاسبك حد عند تشتغل لمایا محمود  عارف
 صعبة حاجة ھیبقى أكید ؟؟؟ إزاي عامل شكلھ الحساب ھیبقى تخیل
  !!الحساب بمثقال الذرة  .. القیامة یوم ھیحصل اللي ده أھو..  جدااااا
 جزاءه المحتسب الصابر ھیعطى إنھ قال ربنا ، الناس كل مع مش بس

  ..!حساب بغیر وأجره
  ؟؟؟؟ لیھ إیدي قطعلي بس أعرف عایز أنا بس : محمود

فار ساب یعني لكن..  كتیر معاصي بعمل أكون ممكن أنا ُ  واللي الك
ا وجت ، بیقتلوا واللي بیسرقوا واللي بیزنوا ّ   !!؟؟؟؟ أنا علی

  !!!!!!!؟؟..إشمعنا  ؟؟؟ أنا إشمعنا كتیر بیعصوا اللي ما
.. ربنا ال یُسأل عما یفعل! مفیش حاجة اسمھا إشمعنا یا محمود  : معاذ
  !! بیك رحمة قطعھالك ھو إن عارفھ مش بقى إنت الليو

ا رحمة یعني إزاى:  محمود ّ   !! شویة معقول كالم قول ؟؟؟؟؟؟؟ بی
 یشدد المؤمنین إن(:  قال r النبى ألن ؛ رحمة..  رحمة وهللا آه  :معاذ
 إال وجع وال فوقھا فما شوكة من نكبة المؤمن تصیب ال ألنھ ، علیھم
  ..صححھ األلباني )  خطیئة عنھ وحط درجة بھا لھ هللا رفع
  ؟؟ إیدك قطع بالك ما ، سیئاتك ویتكفر أجر تاخد شوكة تشكك لما یعنى

  .. كبیر خیر بیك أراد ربنا إنت هد وبعدین
  ؟؟؟؟ یعني إزاي:   محمود
..  ییرییییییییییییییییییییییكتییی ذنوب عندك إنت محمود یا أكید : معاذ
 ؛ ذنوبك بكل ربنا تقابل وساعتھا ، دي الحادثة في تموت ممكن وكان
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،  دي ذنوبك على وإنت وتموت یقبضك ولم رحمك هللا سبحانربنا  لكن
..  بذنب إال مبینزلش والبالء..  البالء وأعطاك انیةت فرصة وأعطاك

  : قال وجل عز ربنا ألن
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 یتكفر طایل حد... بإذن هللا  ذنوبك عن تكفیرده  یبقى ابتالك إنھ ومعنى
  ؟؟؟.. دي األیام فى بھذنو عنھ

  .. رأیك على:  محمود
  ..ھدیة  كمان ده الحدیث خد..  طیب:   معاذ

  ؟؟ إیھ اسمك لى قلت إنت....  ھات:   محمود
  .. تنساه إوعى...   معاذ اسمى:  معاذ
 فمن ، إبتالھم قوما هللا أحب إذا(  : r النبى قال .. ده الحدیث بقى خد

  ..صححھ األلباني )   السخط فلھ سخط ومن ، الرضا فلھ رضي
  تمام ؟..  خالص اتقطعت وإیدك الءبب ابتالك وجل عز هللا یعنى: معاذ  

  ..تمام  : محمود
  ؟؟؟؟؟؟ تاني ترجعھا ینفع طیب:  معاذ

  ...... طبعاً  أل:  محمود
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 وتنال تصبر یبقى ..وخالص حصل حصل واللي وقع البالء یعنى:  معاذ
  ؟؟؟ واقع واقع البالء كده وكده تتسخط وال ؟؟ هللا شاء إن الجنة أجرك
  .. أحسن نصبر....  كده كان إذا أل : محمود
 ربنا بیمرض العبد لما  یاحوده عارف إنت..  كمان عندك خد:  معاذ

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إیھ لھ بیعطي
 ازداد كلما ، اندمج وكلما ، الكالم في معاذ مع محمود اندمج 7

 سيرة سماع يطيق نيك لم الذى محمود !! عبدالرحمن تعجب

 ومن منه ويسخر إال الملتزمين من أحداً يترك وال أهله وال الدين

  !!! والخروجات الفُسح مخطط الشلة زعيم محمود !!! هيئته

 ويقوم إال جديد فيلم أو جديدة أغنية  توجد ال الذى محمود

 لآليات وينصت معاذ أمام يجلسمحمود  !!! أصحابه بين بنشرهم

  !! اهللا سبحان!!  علم طالب أنهوك واألحاديث
  

  : یقول وھو محمود صوت على الرحمن عبد انتبھ ثم
  ؟؟؟؟؟ إیھ بیعطیھ ربنا حد أي بیمرض لما ، ھااااااا
 ھو r النبى حبیبك حدیث ھسیب أنا!!!!  لكھقو اللي أنا مش:  معاذ
 ملكین إلیھ هللا بعث العبد مرض إذا (:  r هللا رسول قال ... یقول اللي
َّ لعُ  یقول ما انظروا : الفق اره( ادهو َّ  هللا مدحَ  جاؤوه إذا ھو فإن؟ ،  )زو

َ فرَ ،  علیھ وأثنى َّ  لعبدي :هللا  فیقول،  أعلم وھو هللا إلى ذلك اعَ ـ  إن علي
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  لحمھ من خیراً  لحماً  أبدلھ أن شفیتھ أنا وإن،  الجنة أدخلھ أن توفیتھ
نھ  ) سیئاتھ عنھ أكفر وأن،  دمھ من خیراً  دماً  و ّ   ..األلباني  حس
  ؟؟؟؟ إزاي مھم الصبر بقى فتوش

  : دایماً  دى اآلیة بالك فى حط اآلخر من یعنى
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   ؟؟؟؟؟؟ بقى فھمت..   الجنة دخول الصبر ثمرة ا جعلربن
  ....  بتفھم واد إنت....  حق ندكع:  محمود

  ! رقبتي یقطعلى عایز اللي األخ مش:  وقال الرحمن عبد إلى أشار ثم
   دى المرة عدیھا...  معلش:  معاذ

  ؟؟ یھإ اسمك قولتلي......  یا بس خاطرك عشان ماشى:  محمود
  !؟ تنسى لحقت إنت وبعدین..  معاااااذ اسمي.....  معاذ:   معاذ

  .. لساني على تقیل أصلھ معلش:  محمود
  ؟؟؟؟ "میزو" ، إیھ یقولولك بیدلعوك ھما
  !! مذهوالً يقف الرحمن وعبد،  محمود وضحك معاذ ضحك 7

  !! صديقين ومعاذ محمود أصبح ما فسرعان

  .. الزيارة بانتهاء تعلمهم الممرضة جائت وحينها
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 ىبق نسیبك.. الوقت بیعدي بسرعة ..  ااااااالیل:  الرحمن عبدقال 
  .. علیك منتقلش علشان شویة تستریح
  .... شویة قاعدین إنتو ما لیھ:  محمود
  ..  منتعبكش علشان كدة كفایة أل:   معاذ

   .. تاني تیجو تبقوا یاریت بس : محمود
  .. قلبي حبیب یا هللا بإذن:  معاذ
  .. الحجرة من وخرجا محمود كالهما عود وبالفعل 7

  :   يقول الرحمن بعبد وإذا
  

  !  علیھ دخولك مّ ھَ  شایل كنت أنا ده ، یامعاذ علیك هللا شاء ما
   ؟؟؟ إیھ وال الناس باكل شایفنى ؟؟ ھیییییلی:   معاذ
 فى ملھوش محمود أصل بس ؛ قصدى مش أل:  الرحمن عبد

    !!!خااااااااالص  دى المواضیع
   ؟؟؟؟ إیھ مواضیع:  معاذ
 صاحبتھ إنك المھم ، بالك في متاخدش..  خالص خالص:  الرحمن عبد
  ..  یعني وكده الصالة موضوع على تكلمھ تبقى یاریت ،

  ؟؟ دلوقتي كام الساعة ھي..  هللا شاء إن : معاذ
  ؟؟؟ لیھ .. ٣:   الرحمن عبد
 جنب أصلیھ ناوى كنت أنا ده ، دلوقتي ھیأذن العصر ، یاربي:  معاذ
  !!  متأخرش علشان البیت
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  ؟؟ لك ھیزعقوا أھلك :  الرحمن عبد
......  زمالك... وال.... أھلي :  مبااله بال وقال قلیالً  برأسھ معاذ أطرق
  .. بقى فارقة مش
  ؟؟؟؟ كده مش ، المسجد عند الكلیة فى ھنتقابل بكره:  الرحمن عبد
  ..السالم علیكم .. یال بقى  .. هللا شاء إن:  معاذ

  .. عبدالرحمن السالم وأسرع وترك ذألقى معا
  ..... .......ھقو بس استنى بط:  الرحمن عبد
 ينهي أن الرحمن عبد كاد ما أنه إذ ، شيئاً منه معاذ يسمع لم 7

  ... !!األنظار عن اختفى قد معاذ وجد إالوقد  كلمته
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  :: بدایۀ الطریق:: 

  
..  محاضراته أنهى أن وبعد..  لكليةإلى ا الرحمن عبد ذهب 7

  .. الكلية مسجد في الظهر ليصلى ذهب

  .. معاذ عن متلهفة بعينٍ يبحث بدأ ، الصالة وبعد

  : قال دائماً المبتسم وجهه رأى ما وأول
  

  زماااااان من أعرفھ عایز أنا موضوع فى تكلمني عایزك أنا.. معاذ 
  ! عنھ أسألھ حد القى مكنتش بس
  .. األول علیكم السالم قول طب : معاذ
  .. علیكم السالم : الرحمن عبد
  سیدي؟ یا بقى إیھ موضوع ،وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم : اذمع
ُعتق إزاي..  النار من العتق:  الرحمن عبد   ؟؟ النار من أ
  ؟؟؟ یعني وإشمعنى :  معاذ
 علیھ یتكلم عمال رمضان في شیخ سمعت كنت أصل:  الرحمن عبد

  !!! حاجة أي منھ مفھمتش طبعاً  أنا بس ، عنھ أوي كبیر كالم ویقول
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 عایزك..  بشرط بس ؛ النار من العتق عن ھكلمك..  حاضر :  معاذ
 حدیث أو القرآن من آیة ھنجیب فیھ ھكلمك موضوع أى إن تعرف
  ؟؟ ماااااشي..  خاللھا من علیھ ونتكلم
  .. تفھم علشان زوركّ  كده فإسمع
  ؟النار من العتق عن آیة القرآن فى فیھ ھو بس حاضر،:  الرحمن عبد
  .. القرآن فى أكید ھتالقیھا الزم حاجة أي عایز!!!!  فیھ طبعاً  : معاذ

 من بویقرّ  یتوب عایز إنسان أي وعالج عالجك إن تماماً  تتأكد عایزك
  .. القرآن ھو ربنا
  .... معاك خلینى اآلیة قول طب : الرحمن عبد
 إیھ یعنى تعرف فالزم..  تتعتق عایز إنك وبما...  أقولھا ما قبل : معاذ
  ؟؟ أصالً  عتق
  ؟؟ بالعافیة منك الكالم ھسحب أنا ھو ، تقول ما طب : الرحمن عبد
  ؟؟ تستأذن الزم ھو وال
،   حد أعتقتإني  وأقول يآج لما مثالً  یعني..  لمض یا ماشى : معاذ
  ؟؟ أل وال صح ، عبد كان إنھ معناه ده
  صح : الرحمن عبد
 لھ یكون زمال كان مش ، یتعتق ما قبل ده العبد تصورنا لو طیب:  معاذ
لك وھو وینھاه یأمره مولى أو سید   ؟؟؟ صح...  أوامره ینفذ الزم لیھ مِ
  صح:  الرحمن عبد
  .. لموضوعنا بقى نرجع ، أوي جمییییل : معاذ
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لك عندھا عبد إنك یعني ده...  النار من تتعتق عایز إنك موضوع  ومِ
 ااھمفااااا ، عایزة ھي ما زي وتجیبك تودیك وسیدك موالك وھى ، لھا

   ؟؟ النار عند عبد إیھ یعني
  !!!!!! النار عند عبد : الرحمن عبد
  ؟؟؟ كبیر الموضوع:  معاذ
 ، أولھ من علیھ باین هكد شكلھ بس..  یعني للدرجة مش : الرحمن عبد
ل ّ   ....أنا معاك  ........... كم
  :  تعالى قال..  اتاآلی ناخد تعالى : معاذ
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ر..  جمیل : الرحمن عبد   .. ي بالراحة كدهد یاتاآل بقى فسّ
  .. حاضر:  معاذ

 ھمل قال ربنا ناس بین الفرق بقى تستشعر عایزك.. في األول كده 
)اكُمأْوم ارالن يه الكُمولھم قالربنا  تانیة وناس ) م           

  .. ١٥٠:عمران آل  ) الناصرِين خير وهو موالَكُم اللّه بلِ (

ك ھو یعنى مواله النار واحد بین الفرق ْ ل ھو  هللا تاني وواحد ،  لھا مِ
  ؟؟ فاھمني ، مواله
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 أتعتق إیھیعني ممكن أكون فھمت  یعني أنا كده....  آه:  الرحمن عبد
  ؟؟ اتعتق إزاي ىبق قولي..  النار من
 صفات ذكر وجل عز ربنا..  تاني لآلیة نرجع تعالى..  أوي حلو : معاذ
  .. متعتقوش لسھ اللي یعنى..  موالھم النار اللي الناس
 متعتقتش لسة یبقى ، فیكموجودة  لو ، دي الصفات نشوف تعالى
..  هللا بإذن السلیم فى كده إنت یبقى فیك مش ولو...  منھا تتوب والزم

  ؟؟ میل كدهج
ل...  جمییییییییییییل : الرحمن عبد ّ   .. یاعم كم
  .. بالترتیب اآلیات ناخد تعالى :  معاذ
 بين نورهم يسعى والْمؤمنات الْمؤمنِين ترى يوم ( اآلیات أول

يهِمدانِهِم أَيمبِأَيیوم نور المؤمنین ھیعطى وجل عز هللا..  ) و 

 اآلخرة فى النور إن بالك وخلى..  فیظلمات الصراط بیھ شوایم القیامة
 على نورھم فیعطیھم ( : قال r الرسول ألن..  الدنیا فى العمل قد على
 بین یسعى العظیم الجبل مثل نوره یعطى من فمنھم،  أعمالھم قدر

 مثل یعطى من ومنھم،  ذلك من أصغر نوره یعطى من ومنھم،  أیدیھم
 رجالً  آخرھم یكون حتى ، ذلك من أصغر یعطى من ھمومن ، بیده النخلة
  ..صححھ األلباني "  مرة ویطفأ مرة یضيء قدمھ إبھام على نوره یعطى

   ..  الظالم فى واقفین والمنافقین..  النور فى واقفین ھنا فالمؤمنین
  : ویقولوا ى المؤمنینعل ینادوا المنافقین دي اللحظة في
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  .. منكم نور شویة ناخد استنوا یعني )نورِكُمْ من نقْتبِس انظُرونا(

  ؟؟؟ بالعتق عالقتھ إیھ ده طب : الرحمن عبد
 لك أقول لما و ، القرآن إفھم..  كده ملھوف متبقاش أصبر یابنى : معاذ
  .. فیھا المستخبیة الحاجات تطلع وحاول تركز یبقى ، آیة
  ؟؟؟ ھنا المستخبیة الحاجة إیھ طب : الرحمن عبد
 یعنى..  الظالم فى وواقفین منافقین دول إن مالحظ مش إنت:  معاذ

  نور؟ المؤمنین من یطلبوا یخلیھم اللي إیھ..  النار داخلین إنھم عارفین
  ؟؟ طیب لیھ..  النور طلبوا ھما صحیح:  الرحمن عبد
 ربنا تخدع ممكن أنھا فاكرة الرحمن عبد یا ناس فیھ...  ھفھمك:  معاذ
 صوتھم یسمع ھو ما زي ربنا إن وبینسوا ،س النا بیخدعوا ما زى
  .. قلوبھم في ما ویعلم وخواطرھم ضمیرھم في ما یعلم
   ؟؟ مش فاھم..   إزاي:  الرحمن عبد
 الیومین طالعة اللي الدین موضة مثال یعني...  إزاي ھقولك : معاذ
 أغاني وسمع،  إتھلك لما بنات مع مشي ما بعد الشاب تالقي..  دول
ب ، عدّ ص ما لغایة ّ   .. حاجة كلوعمل .. جمیع أنواع المخدرات  وجر
 نجرب وأھو..  ونلتزم ندخل..  یالاا قالك...  دین موضة لقى وفجأة
 ربنا ھیخدع فاكر إنھ! ؟؟............ إیھ فیھ ده الطریق ونشوف بردو

  ..ویعلم ھو داخل في طریق الدین لیھ  جواه اللى یعلم ربنا ما.. 
!!  عاجبك مش أغاني یسمع یعني!!! ده ؟؟؟؟؟إیھ :  الرحمن عبد

  ؟؟ یعجبك علشان یعني نفسھ في یولع!! !!! عاجبك مش برده ویلتزم
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 علشان الدین مدخلش ھو أصل...  الرحمن عبد یا بس ھدىإ:  معاذ
ب علشان داخل ھو ده..  أل ؛ ربنا یرضي ّ   أل؟ وال ھیرتاح یشوف ، یجر
  .. تاني ویرجع شویة یتغیر ، ویبطل شویة یصلى تالقیھ كدا وعلشان
..  وأفالم أغاني شویة ویقضیھا الطریق یسیب وبعدیھا..  إلتزام شویة
 ومش!!  ربنا على بیضحك إنھ فاكر!!  كویس كده إنھ فاكر إنھ المھم
  !! وآخرة دنیا..  المنافقین من یبقى ممكن إنھ عارف
 إزاي خرةاآل في منافق ، وفھمناھا الدنیا في منافق طب:  الرحمن عبد
  ؟؟ بقى
 نفس على اآلخرة فى ھتیجي بقى دي الناس..  إزاي ھقولك : معاذ
 فى معاھم تمشي عایزة ، الدنیا فى المؤمنین مع مشیت ما وزي النظام
  .. ربنا تخدع ممكن نھاإ فاكرة..  كویسة إنھا وفاكرة اآلخرة
  : كده قال ربنا

)tP öq tÉ ãNåk çZyè ö7 tÉ ª! $# $YèãÏHsd tbq àÿÎ=ós uäsù ¼çms9 $ yJx. tbqàÿÎ= øt sÜ ö/ä3s9 ( 

tbq ç7|¡ øt sÜ ur öNåk ¨Xr& 4ín? tã >ä óÓx« 4 Iw r& öNåk ¨XÎ) ãNèd tbq ç/Éã» s3ø9 $# ÇÊÑÈ   

så uq óstG óô$# ÞOÎgøän= tæ ß`»sÜøã¤±9 $# öNßg9|¡S r'sù tçø. Ïå «!   ١٩-١٨ :المجادلة ) #$

  

  !! كمان لربنا وبیحلفوا....  وإیھ أل...  صح إنھم بیحسبوا..  أھو
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 یعني إلتزامھ بدایة فى یكون ممكن الواحد یعنى طب:  الرحمن عبد
 یذنب یعني..  لحظة أي في یغلط ممكن یعني..  نفسھ مظبطش ولسة
   ... یعني كده.. شویة ویتوب شویة
 التحریر شارع فى ماشي أبقى أنا ینفع..  الرحمن عبد یا بص:   معاذ

  ؟؟ واحد وقت فى الكورنیش على وماشي
  !!!!  طبعاً  مستحیل..  أل:  رحمنال عبد
 !.. غیره في تمشي یا،  فیھ تمشي یا..  هكد الدین طریق أھو : معاذ

  !! واحد وقت فى تنیناإل فى تمشي مینفعش
  ؟؟؟ ذنوب یعمل إنھ ومعرض بیغلط إنسان كل...  بس:  الرحمن عبد
إحنا مش .. إحنا مش مالئكة وال أنبیاء ..  معاك إختلف محدش:  معاذ
  .. في أي وقت معصیة أي في نقع إننا معرضین فعالً  كلنا.. عصومین م

  بس أهم شئ إحنا ماشي َّـ أي طريق ؟؟
..  تاني وتوب وإغلط..   تاني وتوب وإغلط ربنا طریق فى إمشى
 في وقعت مھما..  وتوب مرة ملیون إغلط..  وعاشر ورابع وتالت
 ھتمشي إنك یشمتقنعن لكن..  وتوب نفسك جاھد عنك غصب صیةعالم

 ؟؟ مین مع إنت موقفك حدد!!  الوقت نفس في ھنا وشویة ھنا شویة
 الزم دي النوعیات ألن ؟؟؟ مواله النار اللي وال..  مواله ربنا اللى مع

 الدنیا فى المؤمنین خدعوا ھما ما زي لكن ، اآلخرة في ھتنافق
  .. اآلخرة في علیھم ھیضحكوا ، المؤمنین
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  ؟؟ يبق إزاي:  الرحمن عبد
 نقْتبِس انظُرونا ( یقولوا المنافقین لما...  لناوق ما زى..  أھو:  معاذ

نم ورِكُميلَ ( علیھم ھیردوا المؤمنین..  ) نوا قجِعار اءَكُمرو 

 واوھاتتاني  للدنیا واأرجع ، ؟؟ نور ینعایز یعنى ) نوراً فَالْتمسوا

 لھم شاوروا المؤمنین ما زى وراھم المنافقین فیلتفت ،!! .. نور منھا
..  ) الرحمةُ فيه باطنه باب لَه بِسورٍ بينهم فَضرِب( ساعتھا، و

وعذاب ..  ) الْعذَاب قبله من وظَاهره (..  المؤمنین ناحیةرحمة 

 ما بعد السور خلف من بقى ھنا المنافقین فیصرخ..  المنافقین ناحیة
  !!.. غلط حاجة فى إن یحسوا بدأوا

 كنا إحنا دهیقولولھم ..  ) معكُم نكُن أَلَم ينادونهم ( وبعدین

  !!.. معاكم قرآن وحافظین ونصوم بنصلي معاكم
..   )...............  ولَكنكُم بلَى قَالُوا ( ویقولوا المؤمنین یرد

  : فیھم صفات خمس...  بقى ركززززززززززز
) وكُمنلَك متنفَت كُمفُسأَن متصبرتو متبتارو كُمتغَرو 

انِيى األَمتاءَ حج رأَم اللَّه كُمغَرو بِاللَّه وررالْغ ( ..  
  ؟؟ أل وال اتعتقت إنك تعرف علشان منھم إیھ فیك شوف...  اااایال

  

  .. أفھم علشان دهك تاني عیدھم معلش طیب:  الرحمن عبد
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  .. یكرمك هللاكده  وبالراحة
  

كيف تم و والمنافقين المؤمنين صورة عبدالرحمن تخيل 7

 هؤالء صراخ سيكون كيف وتخيل ، بسور بينهمالفصل 

 الحديث فى معاذ مع يندمج وبدأ،  السور ذلك وراء من المنافقين

  .. يفكر وبدأ

  ؟؟؟؟ إيه معناها ترى يا ؟؟؟؟ دي الصفات إيه ؟؟؟؟ منهم أنا ترى يا

 مش يعني لكن..  آه بعصي أنا..  منهم مش أنا أكيييييييد أل

  !! المنافقين من أبقى إني للدرجة

  !!.. نفسه فى زائدة ثقة لديه الرحمن عبد أن يبدو
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  :: کــــریم:: 

  
 عن حديثهما فى مندمجين الرحمن وعبد معاذ كان وبينما 7

  .. معاذ هاتف الحديث ذلك قطع..  رالنا من العتق

  .. اتصال بوجود ينبهه جيبه فى المحمول الهاتف  باهتزاز معاذ شعر

  : قال ثم ..  فيه ونظر جيبه من أخرجه
  

  .. التلیفون على أرد المسجد بره ھخرج ، الرحمن عبد یا إذنك بعد
  .. اتفضل : الرحمن عبد
  .. اإلتصال ذلك على للرد متلھف وھو معاذ خرج
  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم : معاذ

  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  المتصل
  .. جدااااااا واحشنى ؟؟ كیمو یا زیكإ:  معاذ
 بعض مع یومین من لسھ كنا مش إحنا:) ..  منھم بقیت إنت:   كریم
  .. ابراھیم الشیخ عند
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أشوفك  إنى قبشتا وبجد .. هللا فى بحبك إنى كریم یا عارف إنت:  معاذ
  .. دایماً  معاك أبقىو

  .. قلبي حبیب یا أجلھ من أحببتني الذى هللا أحبك:  كریم
  !! قلبي في واحدة معزة لیھا كلھا الناس إن كویس عارف وإنت
  .. ھھھھھھھ..  وخروف معزتین لیك وانت
  ) .. ): الكبیر العید لحد بقى قلبك في خلیھم..  عم یا ماشي:  معاذ
  ؟؟ دلوقتي فین إنت .. یارب والمودة األخوة یدیم نارب

  .. طلبتھا اللي الكتب وجبتلك..  اإلیمان مكتبة من خارج لسھ أنا:  كریم
 جدا لةتقییی الكتب بصراحة ..  تاخدھم علشان دلوقتي تقابلنى تعرف لو

  !!؟؟ لیھ دلوقتي كلھا دى الكتب عایز إنت عارف مش
  ؟؟؟ تاني الكلیة جعھتر .. المھم .. هللا نبإذ بعدین أقولك ھبقى:  معاذ
  .. هللا بإذن : كریم
 إن   .. ناخد الكتب  معایا صاحبي وواحد أنا جایلك أنا..  خالص : معاذ
  .. عندك وھتالقینا السكة مسافة هللا شاء
  .. هللا بمشیئة انتظارك فى:  كریم
  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم : معاذ
  .. الرحمن حفظ في..  وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  كریم

  

  .. الرحمن عبد ونادى المسجد باب إلى معاذ عاد 7
  

  .. كده السریع على مشوار ھنروح عاوزك علشان تعالى : معاذ
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 معایا كالمك لكمّ  بس تعالى ؟؟.. دلوقتي بس إیھ مشوار:  الرحمن عبد
  ..! بعض على شویة معاك أقعد معرفش أنا ھو..  بعدین ونروح األول
 حاجة جایبلى صاحبي واحد فیھ أصل..  استحملنى..  معلش : معاذ
  .. منھ أخدھا أروح والزم
 فین وال بعید ده صاحبكقولي بقى  ..  أمري..  طیب : الرحمن عبد

  !! نمشي متقولیش..  إطالقاً  اتحرك قادر مش أنا ؟؟ بالظبط
  .. منتأخرش علشان یال بس..  میكروباص ھناخد..  متخافش ال:  معاذ

  

  ..انطلق الصديقان للقاء كريم ثم 
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  :: نصائح غالیۀ:: 

  
 كريم للقاء متوجهين الكلية من الرحمن وعبد معاذ خرج 7

  .. الزحام شديد اليوم ذلك وكان ..  معاذ صديق

 وعبد معاذ يستطع لممع ذلك و،  الساعة نصف قرابة مضى

  !! الركوب الرحمن

  .. الفرج أتى ثم

  .. له فتوقف السائقين ألحد الرحمن عبد أشار

 إال هناك يكن ولم ..  الفور على السيارة الرحمن عبد دخل 7

  .. فتاتين بجانب السيارة من األخير بالكرسي واحد مكان

  .. يجلس لكي لمعاذ قليالً وتنحى وجلس الرحمن عبد دخل

  !!!ولكن معاذ وقف مكانه ولم يدخل 
  

  المفروض..  واسع الكرسى..  یالال شیخ یا خش:   لمعاذ السائقال ق
  ..  تالتة مش أربعة بیاخد إنھ
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  : قال ثم السیارة داخل إلى بتمعن معاذ نظر
  .. نركب ھنعرف مش أسطى یا معلش..  الرحمن عبد یا إنزل

  

 مع يجد ولم .. معاذ تصرف من كثيراً الرحمن عبد ستاءإ 7

 منً  مفرا_  النزول أو الركوب بسرعة_  كررةالمت السائق نداءات

  .. معاذ طلب على بناءاً النزول

  : شدیدة لھجة في لمعاذ عبد الرحمن قال ثم
..  ورمت رجلینا لما واقفین ساعة نص من أكتر بقالنا ؟؟ كده ینفع
  !!  ھنركب مش إنزل تقولي لنا قفی الراجل لما كلھ ده وبعد
 ؟؟ لیھ تركب مرضیتش إنت رفأع بقى عایز!!!  برده كالم ده

  !! نركب ھینفع ومكنش ضیق كان المكان ومتقولیش
  .. الرحمن عبد یا حاجة وال مكان حكایة مش الحكایة:  معاذ

  ونتزنق نقعد ینفع ومكنش الكرسى فى بنتین فیھ كان إن الحكایة
!  عادي الكرسي على بعض جنب ٦ قعدنا كنا رجالة كانوا لو...  جنبھم
  .. في الكرسي ده البنتین جنب نقعد ینفع مكنش إنما
 ؟؟؟ إیھ وال ھیعضونا كانوا ھما ؟؟؟؟؟ معاذ یا بقى لیھ:  الرحمن عبد

  !!! بالظبط إخواتنا زي دول.. إنت معقدھا أوي  وبعدین
 تقعد فیھم واحدة ینفع بس..  إخواتنا ھما إن عارف أنا ما:  معاذ
 ھما..  طبعاً  مینفعش  ؟؟ مثالً  إیدیھا تمسك ینفع أو ؟؟ بشعرھا قدامك
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 علیك ینكشف منھم حد ومینفعش عنك أجانب ولكن الدین في إخواتنا آه
  !! حد منھم لمست ومینفعش

  ؟؟..إزاي ھنركب بقى ورینا سیدي یا یال طیب:  الرحمن عبد
  .. دلوقتي غیره میكروباص ھنالقي هللا شاء إن..  فشتخام:   معاذ
ّ ،   شیئا ترك من(  :قال  r النبى   األلباني صححھ ) منھ خیراً  هللا ضھعو
  !! سیدي یا نشوف أما..  طیب:  الرحمن عبد

  

 هو أمامهما تقف بسيارة وإذا إال ؛ كالمه الرحمن عبد يتم ولم 7

  ...!! الركاب من خالية شبه وكانت..  ومعاذ

 االندهاش غاية فى الرحمن عبد وكان ، السيارة االثنان ركب

  ..!!! حدث مما والتعجب

..  r النبي كالم فى الشديد معاذ يقين من متعجباً كان 7

  : لنفسه يقول وهو قليالً بذهنه يشرد مماجعله
  

 ؟؟ لكده أوصل كمان أنا ممكن وھو ؟؟ ده للیقین یوصل قدرمعاذ  إزاي
  !!! فیا فایدة مفیش أصالً  أنا!!  معتقدش

  

   : ويسأله ينبهه بمعاذ إذ ، كعادته شارد هو وبينما 7
  

  ؟؟؟؟؟ لسھ وال الركوب أذكار قلت
 وھبتسم..  ھقولھم هللا شاء إن..  فكرتني إنك كویس : الرحمن عبد
  .. بیعمل كان r النبي ما زي كمان
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  ؟ البنات جنب ركبنا كنا لو المشكلة إیھ ھي..  یا معاذ األول قولي بس
  ؟؟؟ بقى إیھ أعمل أنا أمال..  البنات جنب تركب خایف إنت لما وبعدین
  .. الرحمن عبد یا شوف:  معاذ
 قوي إیمانھ واحد مفیھاش..  وصغیر كبیر مفیھاش بالذات النساء فتنة

  !! ده الكالم مفیش !!ھیتأثر اللي ھو ضعیف إیمانھ وواحد یقاوم ھیقدر
 ربنا یعبد قعد اللي إسرائیل بني عابد برصیصة قصة عارف أكید وإنت

 ومات النساء فتنة في وقع ردهب كلھ ده وبعد ، سنییییییییییییییییین
  ..!! بسببھا با والعیاذ خاتمة سوء على

  ؟؟؟؟ r النبي حبیبك بتصدق إنت مش وبعدین
  .. طبعاً  آه:  الرحمن عبد
 عن حدیث من أكتر في وحذرنا نبھنا اللي ھو r النبي أھو:   معاذ

  : rرسول هللا  قال .. النساء فتنة خطورة
 كیف لینظر فیھا مستخلفكم وجل عز هللا إنو،  حلوة خضرة الدنیا إن (

 كانت اسرائیل بني فتنة أول فإن،  النساء واتقوا الدنیا فاتقوا،  تعملون
  رواه مسلم ) النساء في
  : r النبي قال..  تاني حدیث وفي

   متفق علیھ)   النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما( 
  ..أخبرنا r النبي ما زي نساءال فتنة ھي الرجال على فتنھ أخطر یعنى

  : في كتابھ الكریم وربنا بیقول
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 مالیة اللي الشھوات فى شھوة أول ذكر وتعالى سبحانھ ربنا.. شوفت 
  .. النساء شھوة..  بیھا وبتفتن بتحبھا كلھا والناس الدنیا
 بس إیھ عملھن كنا إحنا بس..  الفتن من یحفظنا ربنا:  الرحمن عبد

 وإحنا!!  مضطرینمش القیین عربیة و كنا احنا ؟؟ده  يزفي موقف 
  !!  جنبھم ھنركب مجرد كنا حناإ!!  نعاكسھم وال معاھم ھنتكلم كنا ال

  ؟؟ دي زي بحاجة بتستھین إنت:  معاذ
 ده الطریق طول جسمھا في الزق یبقى وجسمك واحدة جنب تقعد إنك
  !!؟؟؟؟ بسیط شئ
 أعلم وھو خلقنا اللي ھو وتعالى سبحانھ ربنا .. منالرح عبد یا بص
  .. ویتعسنا یشقینا وما ویسعدنا یصلحنا بما وأعلم أنفسنا من بینا
  .. وبس المعصیة منعملش إننا مش أمرنا ربنا ھنالقي ، تأملنا ولو
  .. منقربلھاش أصالً  إننا أمرنا..  ال
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üw ( : تعالى ھقول زي ur (#q ç/ tçø)s? #íoT Ìhì9   ٣٢:اإلسراء )) #$

 فى العبد إیقاع فى خطوات لیھ الشیطان علشان ؟؟ كل ده ھییییییلی
 وعارف حافظك الشیطان..  كویس ده الكالم فاكر خلیك..  المعصیة
 لحد واحدة واحدة رجلك یجیب وبیفضل ، أووووووي كویس مداخلك

  !!!! المحظور في یوقعك ما
  ... مرة لأو من إزنى أو اكفر لحد ھیقول ما عمره الشیطان

 یوقعھ مثالً  وبعدین..  األول سوء صحبة علیھ طیسلّ تالقیھ ..  مثالً ..  أل
  !! الزنا في یوقعھ با والعیاذ وبعدین. .  معاھم الخمرة شرب في
  : اآلخر منخد قاعدة فیھ  ،  بالذات النساء فتنة موضوعو

  ) التصویر أو االقتراب ممنوع( 
!!!  دي الفتنة باب علیك یفتح ممكن باب كل قفلیعني الاااااااااااااااازم ت

  !! ھالكك سبب تكون ممكن بیھا بتستقل إنت نظرة مجرد
  : بیقول r النبي إن غیر ده
 تزني والید ، الكالم وزناه یزني واللسان ، النظر وزناھا تزني العین( 

 وزناه یزني والسمع ، المشي وزناھا تزني والرجل ، البطش وزناھا
  متفق علیھ ) یكذبھ أو الفرج ذلك قصدّ ویُ  ، االستماع

  : بیقول r حبیبك ، كمان حدیث وفي
 یمس أن من لھ خیر حدید من بمخیط أحدكم رأس في یُطعن ألن( 

  صححھ األلباني ) لھ تحل ال امرأة
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  ؟؟.. ده األخیر الحدیث إیھ ؟؟؟؟؟ إییییییییھ:  الرحمن عبد
  !! ده الكالم أسمع مره أول أنا..  وفھمني بالراحة كده تانى عیده
 أن من لھ خیر حدید من بمخیط أحدكم رأس في یُطعن ألن: (  معاذ
  یعني إیھ ؟؟؟ .. ) لھ تحل ال امرأة یمس
 واحدة تلمس إنك وال دماغك في بحدیدة تنضرب إنك أحسنلك یعنى

  .. تلمسھا إنك لیك میحلش
 حدةوا یقابل لما كل كان الواحد ده!!!  المصیبة یادي : الرحمن عبد

 وجاي ھنا من هللا بإذن..  بقى جھلنا لنا یغفر ربنا!!!  علیھا بیسلم
  .. اتنططوا ولو أبداااااااااا تاني ھسلم مش
 ومتسلمش بالك خد فعالً  إنت بس..  لك یغفر ربنا هللا شاء إن:  معاذ
  .. الناس كالم ومیھمكشبعد كده ،  محارمك غیر من نساء على
  .. نوصل ما لحد وتسبیح غفاراست متبطلش عایزك.. بقى یال

  

 بصوته اآليات بعض يرتل وبدأ جيبه من مصحفاً معاذ أخرج ثم 7

 فى كريم كان حيث ، اهللا بسالمة الجميع وصل حتى .. العذب

  .. انتظارهم
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 __}١٩{ __  

  
  :: إنها األخو ة:: 

  
  .. انتظارهم في واقفاً كريم وكان..  اهللا بسالمة الجميع وصل 7

..  اهللا طاعة فى دربه ورفيق ..  الوفي معاذ صديق إنه..  كريم [

..  الدينية الدروس أحد حضوره أثناء المساجد أحد فى به التقى

  ..اهللا في والمحبة األخوة رباط ويجمعهما يومها ومن ..  عليه وتعرف

  .. معاذ عن كثيراً مظهره فى يختلف ال كريم

 الوقار عليه يبدو .. منه يشع بالنور تحس الذى وجهه تزين لحيته

..  الجميلة المرحه روحه هو يميزه ما أن غير..  والسكينة

  ] .. وجهه تفارق ال التى وابتسامته
  

 صديق فهو .. كريم مظهر من كثيراً الرحمن عبد يتعجب لم 7

  .. تقع شكالهاأ على والطيور..  معاذ

 تهىين حتى بعيداً يقف أن آثر ولكنه ، عليه ويتعرف يذهب أن أراد

  .. حديثه من معاذ
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  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  معاذ
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم : كریم
  ؟؟ سلحفة ؟؟ إیھ راكبین كنتوا إنتو ؟؟ السكة مسافة دي ؟ھي كده ینفع
  .. نھاردهإ اااااااااااجدا زحمة كانت المواصالت..  كریم یا معلش:  معاذ

  ..... الرحمن عبد یا ىتعال.. ... صحیح
  .. الكلیة فى معایا أخ..  الرحمن بعبد أعرفك 

  ؟؟ إیھ عامل..  الرحمن عبد یا تشرفنا:  كریم
  .. كویس ..  الحمد:   الرحمن عبد
  .. المحترمة الطیبة الناس من هللا شاء ما شكلك:  كریم
  .. شوفتك إني سعیدة فرصة
  ..  ذوقك من بس ده:  الرحمن عبد
  ؟؟..كریم یا الكتب جبت:  معاذ
  .. اتفضل .. آه : كریم
 میزان فى ویجعلھ یاكریم فیك یبارك ربنا..  خیرااااا هللا جزاكم:  معاذ

  .. یارب حسناتك
 مكتوب الحقيبة من الظاهرة الكتب أحد الرحمن عبد الحظ 7

  ..  )يعقوب حسين محمد( عليه
  

  ؟؟؟ لتلیفزیونا على جيیبی اللي الشیخده برده  مش:  الرحمن عبد
  ..  آه : معاذ
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  ؟؟ یعقوب الشیخ بتسمع إنت..  هللا شاء ما:  كریم
  .. التلیفزیون في بشوفھ ساعات .. یعني:  الرحمن عبد
  ؟؟ الشیوخ من تاني مین وبتسمع:  كریم
 إني بیصادف ساعات بس..  أصالً  حد بسمع مش أنا:  الرحمن عبد
  .. كده الصدفھب فبشوفھم..  التلیفزیون قدام قاعد بكون
..  الحوینى مصطفى الشیخ زى..  كتییییر شیوخ أسماء عارف أنا بس

  .. وغیرھم ..  حسان محمود والشیخ
  .. القلب من نابعة ابتسمامة وكريم معاذ وجه علت ، وهنا 7

  

  ؟ أوي بتضحك حاجة قولت أنا ھو ؟ إیھ على بتضحكوا:  الرحمن عبد
  .. حسان محمد والشیخ..  ىالحوین اسحاق أبو الشیخ قصدك : كریم
  .. دول الیومین بسرعة بنسى أصلي..  معلش..  آه:  الرحمن عبد
  ؟؟..  مصطفى اسمھ شیخ فیھ مش أمال
بس اللي إنت تقصده .. فیھ شویخ كتیر اسمھم مصطفى ..  أیوه:  كریم
  .. العدوي مصطفى الشیخ اسمھیبقى 
  .. افتكرت كده أنا..  تمام:  الرحمن عبد
 أصحاب ھنبقى وشكلنا .. هللا فى حبیتك أنا الرحمن عبد یا وهللا:  كریم
  .. هللا بإذن
  .. الشرف لیا أنا:  الرحمن عبد
  ! خالص الزمة لیا مبقاش أنا ما..  بقى أنا أمشى..  خالص:  معاذ
  .. معاذ یا الكل حبیب إنت ده ؟؟ بس كده قال مین:  كریم
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  !! ومكمن ی تثبیت أستاذ..  كیمو یا ماشي:  معاذ
  ؟؟ انھارده درس ھیدي إبراھیم الشیخ صحیح ھو
 مسجد فى المغرب صالة بعد ھیبقى والدرس..  هللا شاء إن:  كریم
  .. الخطاب ابن عمر
  ..  إنھارده الشیخ عند أشوفك هللا بإذن..  خالص:  معاذ

  !!! ٣ بقت الساعة..  جامد إتأخرت أنا علشان بقى ھنمشى
 تاني الرحمن عبد نشوف إننا من شمتحرمنا بس..  ماشي:  كریم
  .. هللا بإذن
  .. ى یا عبد الرحمنبق یالال..  هللا بإذن:  معاذ

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
  .. العودة طريق فى مسرعين الرحمن وعبد معاذ وانطلق 7
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  :: !لک اهللا یا معاذ :: 

  
 أصابه حتى عصراً ثالثةال أصبحت الساعة أن معاذ علم أن ما 7

  .. عائدين الرحمن وعبد هو وأسرع !!! الهلع

  .. العصر لصالة أُذِّن حتى البيت من اقترب أن وما

 البيت إلى عائداً هرول ثم ، الفريضة وصلّى مسجد أقرب عن بحث

 بما اكفنيه اللهم" ، " شئت بما اكفنيه اللهم"  بدعاء يتمتم وهو

  !!! ألهوالا على مقبل وكأنه..  " شئت

،  البيت إلى فوره عن واتجه ، للغداء طعاماً اشترى وصوله وقبل 7

  !  والنصف الرابعة الساعة أصبحت أن بعد

  !!! ينتبه لم ؟؟؟ جرى ماذا ؟؟ حدث ماذا ِ يدر ولم..  الباب فتح

 على يديه من الطعام تبعثر فقد..  الموقف حقيقة يدرك لم

 لماً  نتيجة أيضاً هو يسقط نأ وكاد جسده ترنح أن بعد ، األرض

  !!! صوابه تفقده كادت وجهه على صفعة من تلقاه
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 وهو أبيه صوت على انتبه حتى المفاجأة غمرة فى معاذ زال وما 7

  : يقول
  

 ؟؟؟؟؟ ااااااااھاااااا ؟؟؟ إمتى لحد كده الجوامع على تتصرمح ھتفضل
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ردت ما....  أمتى لحد ده للشیخ ده الشیخ من تتسكع ھتفضل
  !!؟؟؟ وبس إنتو لكم أتخلقت الجنة ھي وال !؟؟؟.....  شیخ فیھا عاملي
  .........  أنا..  بابا : معاذ فأجاب
 ولف قرآن قرآن النھار طول ؟ أخي یا إیھ وزفت إیھ إنت:  الوالد

 القرآن بإیھ ھینفعك نشوف بكرة!!  قرفتني لما الجوامع على ودوران
  ؟؟ ده
7 على اللطمة تلك صدمة من فاق أن بعد الشاب روقبع الدم ثار 

 ماذا ِِ دري فلم..  استهزاء من أعقبها وما ، والده بكف األيسر خده

  ؟؟ يفعل

 عليها ضغط أن بعد أبيه يد أمسك ثم..  يده يرفع..  فجأة به وإذا

 ؛ بذلك يكتف لم لكنه....  يقبِلها به وإذا..  منها دنا ثم بقوة

  :ثم قال  ، األيمن خده على بها نفسه يلطم ثم ايرفعه به إذا بل
  

  .. بجد آسف أنا..  معلش قصدى كان ما وهللا..  أتأخرت إنى آسف أنا
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 أبيه عن أنحرف ثم رأسه طأطأ أن إال ذلك بعد منه كان وما 7

  .. األرض على المبعثر الطعام يلملم وراح دمعه يخفى
  

  ؟؟ ھتاكل مش: ثم قال لوالده 
  !! متنیل مش ؟؟ یاكل نفس یجیلھ یشوفك اللي ھو:  الوالد
  ..ه جو ھدخل أنا......  ؟؟ مني حاجة أي عایز مش طب:  معاذ
  .. داھیة ستین في : ) عالٍ  بصوتٍ  ( الوالد

  

 الشقة من والده وخرج..  صمت فى نفسه على وأغلق معاذ دخل 7

  .. بشدة خلفه الباب أغلق بعد
  

 من حديثهما تراقب - سارة - معاذ أخت كانت اللحظة نفس وفى 7

  ..! والدها بطش من خوفاً تخرج لم لكنها ، حجرتها باب خلف

 على الباب وطرقت خرجت حتى،  الباب غلق صوت سمعت أن وما

  .. معاذ

  ......  معاذ...  معاذ:  سارة
  ؟؟؟ حاجة عایزة ؟؟ إیھ فیھ:  معاذ
  ؟؟؟؟ أدخل ممكن:  سارة
  ؟ إنك بعد حالي فى تسیبیني بقى ممكن......  ممكن مش أل:  معاذ
  ........ ......... طب:   سارة
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  .. یا سارة معلش دلوقتي سیبیني..  مطبش وال طب ال:   معاذ
 وحيداً معاذ وجلس ، أراد كما وحده سارة تركته.. بالفعل و 7

  : ويقول  نفسه يحدث
  

  !!؟؟ علیھ أرد ھعرف مش إني مفكر ھو ؟؟؟ لیھ بیضربني ھو
  !! دي للدرجة جبان وال یفضع مش أنا
ي جزاء ده ھو بقى!!!  كده مستحقش وأنا ِّ ِر !!!!   لھ وإحساني بھ ب

  ... هللا أستغفر.. . هللا أستغفر.....  هللا أستغفرُ 
  !!!؟؟ معاذ یا بس ده بتقولھ إنت اللي إیھ

..  عمره أنيس ، القرآن سوى عنه يخفف ما وجد وما..  يبكي وظل

  .. التالي اليوم وحلّ......  اليوم مر ىحت..  ويبكى يقرأ فظل
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  :: !؟؟یا ترى إنت منهم :: 

  
 أن وبعد..   الكلية إلى معاذ ذهب..  التالي اليوم صباح وفى 7

  .. كريم إنه..   يرن المحمول بهاتفه إذا..  محاضراته أنهى
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  معاذ
  إیھ؟ عامل ؟ معاذ یا إزیك..  وبركاتھ هللا ورحمة السالم یكموعل : كریم
  ..  الحمد:  معاذ
  لیھ؟؟؟ مبارحإ الدرس مجیتش تقولى تقدر : كریم
  .. علیك قلقتني! ؟..المعاد قایلك وأنا..  ھتیجي إنك قایل كنت مش إنت
  .. ظروف شویة عندي كان.. كریم یا معلش:  معاذ
  ؟؟.. معاذ یا بس دي ھإی ظروف أعرف نفسى : كریم
 بدأھا اللي الجدیدة السلسة عن تغیب مرة خامس دي ؟؟ بالظبط إیھ فیھ

  !!؟؟؟ معاذ یا علیا حاجة مخبي إنت!  الشیخ
 عندي.. بقولك ما زي بس..  كریم یا  والحمد كویس أنا:  معاذ
 يھمّ  متحملش..  كویس ھیبقى شئ كل هللا شاء وإن ظروف شویة
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 إبراھیم الشیخ مع وتابع الكلیة في دراستك فى بس إنت ركز..
  .. هللا شاء إن أقابلھ ما على واعتذرلھ

 اسمھا حاجة فیھ!! ؟؟ معاذ یا األخوة حقوق دى ھى بقى:  كریم
  !!؟؟ نفسك فى خلیك و يھمّ  متحملش

 في الحب وفین االخوة فین تبقى ، ھمك شیلأو علیك ھقلقك مكنتش ول
  :)) .. غیري ھمّ  أشیل فالزم ھموم یشمعند إن عارف وإنت!! ؟؟ هللا
  .. رب یا شكرھا ویرزقك نعمھ علیك یدیم ربنا:  معاذ
  الخمیس یوم معاده فى يالجا الدرس هللا شاء إن..  آمین اللھم:  كریم

  .. كل خیر یارب لك وییسر ھمك یفرج ربنا..  هللا بإذن ھستناك.. 
  .. ھكون موجود هللا بإذن..  آمین اللھم : معاذ
  .. كریم یا اللیل قیام فى دعائك من متنسانیش..  حاجة أھم
  .. بدعیلك لما الكسبان أنا ده یابني ؟؟ بس إزاي أنسى:  كریم
  .. ھھھھھھھ..  یعني مصلحة..  بمثلھ ولك بیقول الموكل الملك
 علیك مطولش علشان بقى یالال..  المصالح بتاع یا عم یا ماشي : معاذ
  .. ھھھھ..  رصیدك شاحن لسھ شكلك.. 

  .. طول على ملیان موبایلي إن عارف إنت..  علیك عیب:  كریم
   ؟؟:))  girl friend الـ !؟؟.. یخلص الرصید علشان یعني مین كلمھ

  :) .. الرصید تخلص عایز برده:  معاذ
  ..  قلبي حبیب یا سؤالك على خیر كل ویجازیك فیك یبارك ربنا
  ؟؟ حاجة أي عاوز مش..  المودة یدیم ربنا:  كریم
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  ..خیرااا هللا جزاكم : معاذ
  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم : كریم
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  معاذ
 عبد وجد حتى ، والتفت المكالمة من معاذ انتهى أن وما 7

  .. السالم عليه يلقى الرحمن
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  الرحمن عبد
  ؟؟ إیھ وال تزوغ ناوي كنت
  ؟؟ بس إیھ من أزوغ. . وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  معاذ
ّي:  الرحمن عبد   فاكر؟..  النار من العتق موضوع مكملتلیش إنت..  من
  ..المسجد فى نكمل تعالى طیب!!  مكملناش بجد إحنا ده..  اهیااا:  معاذ
  .. ماشي:  الرحمن عبد
 عبيد هم الذين صفات عليه يعيد أن عاذم من الرحمن عبد طلب 7

  .. للنار
  

 صفة كل وتقیس..  الكالم في تركز عایزك ، نعیدھم ما قبل طیب:  معاذ
  ؟؟ ماشي..  أل وال فیك موجودة وتشوف.. نفسك على
  .. بقى قول اتفضل..  ماشى:  الرحمن عبد
  : وجل عز هللا قال:  معاذ
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  .. " أَنفُسكُم فَتنتم"  :ھي  صفة وأول

  .. جامد شغل محتاجة علشان لآلخر دي صفة أول خلي ومعلش
 على البیعة تدیني یا ھو ما!  أولھا من ھتكروتني إنت:  الرحمن عبد

  .. أحسن أمشي أقوم یا بعضھا
  .. معایا ركز..  البلح وكالة فى إحنا! ؟ بني یا إیھ بیعة.. ھھھھ:  معاذ
  بالترتیب امشى بس ، معاك عم یا:  الرحمن عبد
  .. دلوقتي إنقاذه یمكن ما ننقذ خلینا .. معلش:  معاذ
  .. والتالتة التانیة الصفة على ندخل

 "رتومتصب متبتاربعض مع یتشرحوا الزم بقى ودول..  " و ..  

  !!.. بالجملة الباقي وھتدینى األولى كروتلي..  أیوه:  الرحمن عبد
  ....  أمري...  قول....  قول
تربص واحد إیھ یعني عارف:  ) مبتسماً  ( معاذ   ؟؟؟؟؟ مُرتاب مُ
 یقین معندوش واحد كل..  r ورسولھ هللا وعود فى بیشك واحد یعني
  !! ربنا فى
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 یقدر اللي أصالً  ده مین ده..  فیا مش دي..   الحمد:  الرحمن عبد
  ! ؟؟ ربنا فى یشك
 وبعد مثال وخد..  كده اصبر ، تتسرع بالش....  إیھ قلنا إحنا:  معاذ
  .. أحكم كده
..  قول طول على وشي فى مقفلھا هكد خلیك...  ماشي:  الرحمن عبد
  .. إیھ آخرتھا نشوف أما
 ،  الضیق اللبس وبالش مكیاج بالش للبنت تقول..  مثالً  یعني:  معاذ
  !! ؟؟ اياااااااااإز ھتجوز لأما تقولك
  !!؟؟.. وشیك إستایل أكون ما غیر من یبصلي ھیرضى حد فیھ ھو

 وربنا ده الشغل سیب ، شبھة فیھا أو حرام شغلھ بیشتغل حد ألي تقول
 األول غیرھا شغالنة أالقي..  أل لك یقول.  منھ أحسن شغل ھیرزقك
  !!.. أسیبھا كده وبعد
 كلھا البلد ده كالمك على.. حق معاھم طبعاً  ھو ما طب:  الرحمن عبد

  .. أشغالھا وھتسیب ھتعنس
  ؟؟؟؟؟ إیھ زي عاملین دول الرحمن عبد یا عارف إنت:  معاذ
  : بیقول ربنا..  دي اآلیة بیقلب اللي زي

) ` tB ur È, GtÉ ©!$# @ yè øgsÜ ¼ã&©! % [ t̀çøÉ xC ÇËÈ  ( ٢:الطالق  
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 ربنا..  أتقیك وأنا یارب األول مخرج لي إجعل بیقول بقى ھو..  أل
 یارب األول إدیني !! ربنا على بیشترط ؛ ینجیھ عشان التقوى بیشترط
  !!! ورسولھ هللا وعود في ثقة معندوش !! أوامرك ھنفذ كده وبعد

  !!مننا بتعمل كده ویشترطوا على ربنالألسف ناس كتیر : عبد الرحمن 
ّى خد طب: معاذ    .. ده الوعود موضوع على كده ده الحدیث من
 صدقة من عبد مال نقص ما،  علیھن أقسم ثالث ( : r هللا رسول قال
ُ ظ وال،   فتح وال،  زاً عِ  وجل عز هللا زاده إال علیھا صبر مظلمة عبد ملِ ـ
  ..صححھ األ لباني )  فقر باب علیھ هللا فتح إال مسألة باب عبد

 !!!یحلف ؟؟؟؟ rعارف یعني إیھ الرسول !!!  بیحلف ھنا r الرسول
  !!مبنصدقش إننا المشكلة لكن ؛یعني الااااااااااااازم نصدق 

  !!ھینقص أل نقول واحنا " صدقة من مال نقص ما"  یقول rالرسول 
  !! نصدق عشان األول قدامنا نشوف الزملألسف معندناش یقین و

  .. بقولھ أنا اللي على دلیل دي القصة وخد
  .. ھااااااااات:  الرحمن عبد
 مال بیت من بیاخد كان النھدى عثمان اسمھ واحد فى كان:  معاذ

 وھو یوم كل كان أنھ المھم - یعنى مرتب-  یوم كل دینار ١٥ المسلمین
 ما وأول...  معاه العشرة ویخلي دنانیر بخمسة یتصدق البیت راجع
وح ّ  ما أول فكان وینام...   المخدة تحت الباقین العشرة یحط بیتال یر
ا ما زي ١٥ یالقیھم الصبح یقوم ّ   .. ھم
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 أصنع ما مثل تصنع ال لِمَ  أخى ابن یا:  أخوه البن قال یوم وفى
  ینقص؟؟ وال ھو كما الصباح فى وتجده مالك ببعض فتتصدق

  !!!  فعلت ینقص أال لي ضمنت إن:  لھ فقال
  .. زیك أعمل وأنا األول لي أضمن ..بیقولھ  یعني
  :  قال .. إیھ قالھرد علیھ و ده الراجل بقى شوف

  "إني ال أشُط على ربي .. يا ُبني " 

 هللا وعود فى ونشك بنرتاب...  مترددین إحنا...  دي ھي..  بقى فھمت
  .. بنصدقھا ومش
 تحتھا نحط اللي دي المباركة المخدة فین ھى بس:  الرحمن عبد
  ؟؟ تتعقل حاجة تقول ما معاذ یا إیھ ؟؟ ١٥ تبقى ١٠ لوسالف

 واحد أي إسأل..  علیھ تتریق عشان ده الكالم لك بقول مش أنا:  معاذ
  !؟ أل وال أضعاف أضعاف رجعلھ المال ، بمال تصدق

  !! ربنا وعود بنصدق مش إحنا بقولك مش !! ... أقسم r الرسول ده
  .. واألفالم األغانى اسبن كنا هللا وعود فى واثقین كنا لو
 وبنطلون ببدي ھتخرج بنتفیھ  مكنش هللا وعود فى واثقین كنا لو

  !!! العنوسة من خایفة علشان وفیست
  !! نأخرھا أو الصالة في نقطع مكناش هللا وعود فى واثقین كنا لو
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 التفاھات في وقتنا نضیع مكناش هللا وعود فى واثقین كنا لو
  !!نھجر القرآن ونترك ذكر هللا و والسفاسف

  ؟؟؟ إیھ وال ارتابوا اللي من إنت..  ھاااااااا
  :  قال ثم الوقت بعض الرحمن عبد سكت
  ... التانیة الصفة على خش ؟؟ إیھ وال إجابة منى مستنى إنت
  !!!! األول من خربانة العملیة شكل
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  :: وغّرتکم األمانی:: 

  
 من العتق عن حديثهما فى ستمرينم الرحمن وعبد معاذ مازال 7

  ..  النار
  

  فیك الصفة اللي فاتت وال إیھ ؟؟؟؟.. ھاااااا  : معاذ
  .. نفسك تحاسب ھسیبك.. عموما 

  .. كدا بعد إللى الصفة فى بقى معایااااااا ركزززززز
"كُمتغَرو انِيإنھارده المسلمین مأساة بقى ودي..  " األَم !!  

  : قال هللا رحمھ البصرى الحسن
 القلبِ  فى وقرَ  ما ولكن،  بالتحلى وال بالتمنى اإلیمانُ  لیس[ 

َّ  ، العمل وصدقھ  لھم حسنة وال الدنیا من خرجوا قوماً  وإن
 لو..  كذبوا!  با الظن نحسن وقالوا األمانىّ  وغرتھم
  ]  !العمل ألحسنوا الظن أحسنوا

  
  ؟؟؟ دي األماني تغره الواحد یعني إزاي طب:  الرحمن عبد
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     ،"  رحیم غفور ربنا ده عم یا "  یوم كل بنسمعھ اللي زي:  معاذ
اء آدم بني كل"  ، "  یسر الدین"  ، "  واسعة ربنا رحمة دي " ّ "  خط
  !!! أماني دي كل....  " ربنا برحمة الجنة ھندخل كلنا "

 آدم بني وكل...  فعالً  رحیم غفور ربنا معاذ یاعم بس:  الرحمن عبد
  ؟؟؟ بس لیھ ھتعقدھا إنت..  یُسر برده والدین .. خطاء
 غیر في نستخدمھ انإح بس ، صح ده الكالم إن المشكلة ھي ما:  معاذ
 بجد بیھ مؤمنین إحنا ولو ، وتقصیرنا أخطاءنا بھ نبرر علشان محلھ
 واحد وكل وننام جنبھ نركن علشان بنقولھ إحنا لكن ، بیھ عملنا كنا

  !!! مزاجھ على يویمش عایزة ھو اللي یعمل
  .. دلوقتي صالة مبسبش أنا..   الحمد:  الرحمن عبد
  ؟؟ لیھ واحد جانب من دایماً  بتشوفھا أنتَ  بس..  مااااشي:  معاذ
 بیعمل اإلنسان یعني .. ومعاصیك لذنوبك التانى الجانب على تقیسھا ما

 من قیسھا..  ومعاصي ذنوب بیعمل الوقت نفس في بس..  آه طاعات
  !!تعوض عشان كتیر محتاج نفسك ھتالقي..  یتینالناح
 قبل متعملتش معاصي بعمل إني محسیسنى إنت عم یا:  الرحمن عبد
  ؟؟ یعني إیھ بنعمل إحنا!! ؟ عم یا إیھ فیھ !!!.. كده
 دي أصل! ؟ إیھ بتعمل إنت عارف مش إنت یعني) :  مبتسماً (  معاذ
 وإنت ذنوب عملبت تكون ممكن إنك المصیبة ! مصیبة ذاتھا حد فى
  !!! ربنا بتطیع بیھا أنك وفاكر بتعملھا أو حاسس، مش
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 ؛ آه بعمل..  معاصي مبعملش إني أقولك مقدرش أنا:  الرحمن عبد
  .. الصراحة أوي مكبرھا إنت..  یعني للدرجة مش لكن
  ؟؟؟؟ إیھ ھو الذنب تعمل یخلیك سبب أول الرحمن عبد یا عارف:  معاذ
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إییییھ:  الرحمن عبد
 فیھ إن عارف مش إنت !صغیر وتفتكره الذنب تستحقر إنك:  معاذ
  !ماتت ما لحد أكل غیر من وتركتھا حبستھا قطة في النار دخلت واحدة
رّ  أنا بردو بس:  الرحمن عبد ِ  ھو ربنا..  واسعة ربنا رحمة إن مُص
  ..في القرآن  كده قال اللي
نشوف  تعالى طیب..  احدو جنب من الموضوع بتاخد بردو لسھ:  معاذ

  .. ونشوف اآلیة نكمل تعالى.. ربنا قال إیھ 
 للَّذين فَسأَكْتبها شيءٍ كُلَّ وسعت ورحمتي(  : وجل عز هللا قال

  ١٥٦:األعراف ) يؤمنونَ بِآياتنا هم والَّذين الزكَـاةَ ويؤتونَ يتقُونَ
  

 ؟؟؟؟ لمییییییین ھیكتبھا ربنا لكن..  تمام. . آه شئ كل وسعت رحمتھ
 علشان المتقین من إنت ھل..  طیب ..! " یتقون للذین" :  قال ربنا

  ؟؟ إیھ وال األماني غرتھم اللي منبقى  إنت..  ھاااااااا ؟؟؟ لك یكتبھا
 أنا..  خربانة خربانة العملیة مادام..  إیھ لك بقول:  الرحمن عبد

....  ده بتاعك الدماغ وجع غیر من كویس كنت ما !؟ لیھ نفسي ھقرف
 ،الجنة یدخل ضامن مش صلى ولو ؛ النار داخل مصالش لو الواحد ما
  !؟؟؟؟ بقى لیھ دماغي ھوجع طب
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  !! ربنا رحمة من أیأسك إني قصدي مش أنا..  االكبا خلي..  أل:  معاذ
 خااااالص بسیطة..  أوي وأعشمك الجنة ھتدخل إنك أقولك ممكن أنا ما

 أبواب بفتحلك أنا لكن .. أووووي كتییییر ده المواضیع فى واألحادیث
 بیھم تنخدع بكلمتین علیك مبضحكش..  صح بفتحھا لكن..  الرحمة
  : آیة تالقى اآلخر وفي ؛ دلوقتي

  ٤٧:الزمر ) يحتسِبونَ يكُونوا لَم ما اللَّه من لَهم وبدا (
  

  ..!! النار عباد فاتص من دي شانلع..  تتغر إوعىف
 في بقى خلصني..  خالص ھتغر مش..  سیدي یا طب:  الرحمن عبد
  .. ده ھیعدي مش اللي یومك
ك:  معاذ ! ؟ إیدي فى النار ماسك أنا ھو ؟؟؟؟؟؟ بس إیھ من أخلصّ
  .. بنفسك نفسك خلص
 بعدھا اللي الصفة على خش یاعم ویال بقى ھزار بالش:  الرحمن عبد

  .... كهللا یكرم بسرعة
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  :: !؟؟ماذا ینتظرك یا معاذ :: 

  
 ألن هل ؛ معاذ مع الحديث من ملل يصيبه الرحمن عبد بدأ 7

 ؟؟؟ بعد يكتمل لم التزامه ألن أم ؟ الشئ بعض شديد معاذ كالم

  ؟؟؟؟ معاذ عين فى وكبير عينه فى هين األمر ذاك لماذا

  ؟؟؟؟؟ خطأ على ومن ؟؟؟ صواب على من ترى

 أراد ، الرحمن عبد رأس داخل العارمة األفكار تلك وسط وفي 7

 ..... فجأة.......  لكن .. الرحمن عبد مع حديثه يكمل أن معاذ

  : قائالً كتفه على برفق وربط معاذ خلف شبابال أحد جاء
  

  ! ضروري عایزاك المسجد باب على واقفة واحدة فیھ..  معاذ
  ؟؟؟؟؟؟؟؟ أناااااااا یزاااااااااااااااانيعا!!  وااااااااااحدة:  معاذ
  !؟ أنا أمال.........  إنت..  آه:  شابال

  ؟؟؟ إیھ وال ورایا من بنات مصاحب إنت ؟؟ معاذ یا إیھ:  الرحمن عبد
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!! !! بالعافیة الصبیان بصاحب أنا ده!!  كمان إنت إیھ بنات:  معاذ
  !؟؟ بنات تقولي
  ؟؟؟ عایزاك اللي دي میییین أمال:  الرحمن عبد
  ! یستر ربنا! ؟ میین أشوف أھو رایح يأدین:  معاذ

  

  .. الفتاة تلك من ليرى الرحمن عبد ورائه من وطبعاً معاذ خرج

 فتاة الرحمن عبد رأى ، المسجد باب إلى كالهما وصل وحين 7 

 إسدال  ترتدي ، بقليل ذلك فوق أو ، عمرها من عشر السابعة فى

 باب عن بعيداً استحياء على تقف ، الوجه مشرقة ، اللون بني

 كان أنه إال ؛ البريئة الطفولية مالمحها ورغم..  بقليل المسجد

 عبد تاركاً إليها أسرع حتى معاذ رآها أن وما..  القلق عليها يبدو

  : قال حتى منها اقترب أن وما .. المسجد باب على واقفاً الرحمن
  

 النھاردة محاضرات عندكیشم إنتى ؟؟ ھنا جایبك إللى إیھ.....  سارة
  !!!!!!؟؟؟؟ حصلت حاجة فیھ!!!! وال إیھ ؟؟؟

 علیكم حرام!!!  معاك موبایلك تاخد متنساش قلتلك مرة كم:  ةسار
ا بتعملوه اللي وهللا ّ   !! ده فی
  ؟؟؟ حاجة حصل! ؟؟ قلقتیني إیھ فیھ:  معاذ
  !!؟؟ أبوك من وال منك ھالقیھا!!  بیا وفاض تعبت خالص أنا:  سارة
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 قادرة مش بجد أنا..  معااااه بقى حل شوفلك معاذ یا علیك با
  ..!كده من أكثر أستحمل

  ؟؟؟ حصل اللي إیھ...  فھمینى بس إیھ فیھ:  معاذ
  !! دلوقتي البیت فى فاتحتك بیقرا أبوك:  سارة
 قرایة مسمھاش..  دي الفاتحة قرایة متقولیش قلتلك مرة كام:  معاذ
..  فاتحة قرایة غیر تانیة حاجة أي وووووبة،خطوووو اسمھا..  فاتحة
  .. الدین في أصل ملھاش بدعة دي مرة كذا قلتلك
 !!   .. دلوقتي مشكلتي مش دي بقى بدعة مش وال بدعة:  سارة
 إنھ سیف وألف وراسھ..  شیرین عمك بنت یجوزك عایز أبوك بقولك

 !لفاتحةا وقروا البیت في دلوقتي معاه وقاعد لعمى وبعت .. یجوزھالك
 بدلة تلبسلك خالتك ابن خالد على تحود أقولك عشان بعتنى إنھ غیر ده

  وتقعد معاھا عروستك تشوف البیت تیجى كده وبعد عنده من كده حلوة
 فیھا إحنا اللي المصیبة شوفلنا!!!!  بدعة ومش بدعة لي تقولتقوم 
  !!! األول دي
 اللي دي مین شیرین ؟؟ إیھ وال معایا ھتھزري إنتي:  معاذ

  !!!!؟؟؟؟ ھیجوزھالي
 متبرجة واحدة أتجوز ، صبري ةآخر ده يھ!!   اآخرتھ دي ھي بقى

  ............... و ببنطلون
  .. سبب غیر من البنت نغتاب ھتخلونا..  هللا أستغفر
  ؟؟؟ إیھ رأیھا صحیح ھي طب
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  ؛وبدي  ببنطلون واحدة قایلھا لسة إنت ما!!!! ؟؟؟؟ رأیھا:  سارة
  !!! قصیر وبنطلون بدقن واحد تاخد ھتوافق علیك با
 یاعینى!!  باإلعدام علیھا حكموا وكأنھم تعیط قاعدة یاعیني البنت دى

  !! عایزااااااااااااااااه مش عایزااااااااااااااااه مش أسمھا ھستیریا جاتلھا
  !!!؟؟ إیھ أعمل أنا بتعیط ھي لما:  معاذ

  .. العظیم هللا أستغفر..  مالعظی هللا أستغفر..  العظیم هللا أستغفر
  !! یحصلي كلھ ده عشان منھ ماتبتش عملتھ أنا ذنب فیھ أكید ھو ما

 ابن بعریس یرزقني ربنا وإدعیلى نفسك مع بقى توب طیب:  سارة
  ! وأرتاح ده بیتنا أسیب علشان حالل
 یطردني عایز علیھ لو اللي ألبوكى!!!!!!!  بس لمین تسیبینى:  معاذ
  !! بكره قبل دةإنھار البیت من

 نازلة وأنا سمعتھم أنا!!!  خالص طردك إنھ أعتقد ما على:  سارة
  ! والفرح الكتاب كتب معاد بیحددوا
اب لب ووصلك تتجوز إنت ما قبل البیت ھسیب مش..  تخفشام وبعدین

  .. بنفسي یتكب
ا شمتانة!!!!!!  إیھ وال صدقتي ما إنتي:  معاذ ّ  أرحم العزوبیة ده! ؟؟ فی

  ؟؟ دلوقتي إیھ ھنعمل..  وبعدییییین طب !! من الجوازة دي مرة ملیون
  .. دعوة ملیش أنا......  إیھ ھتعمل قصدك:  سارة
  .. كویس كده عارف وإنت كالم معاه ملیش ؛ بالذات أبوك
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 بقى یرحمھا ربنا..  وحشتني بجد..  سارة یا أوي وحشتني أمي:  معاذ
  .. الجنة فى بیھا ویجمعنا

 من تترقرق الدموع بدأت حتى ، أخته أمام أمه معاذ ذكر أن وما 7

 بعين تلتقي بعينها فإذا ؛ دموعها لتخفي عنه وجهها وأدارت ، عينيها

 وعندما ، معاذ إليها اتجه أن منذ عنها ترتفع لم التي الرحمن عبد

 فأزاحت بالخجل وشعرت استحييت ، وجهها فى يحملق به شعرت

  :وعادت لتقول  .. عنه بصرها
  

  ؟؟؟ إیھ ھتعمل إنت بقى وشوف..  دلوقتي أمشي الزم أنا اذمع
  !!!! یستر ربنا..  ھتصرف وأنا إنتي روحي طیب:  معاذ
  .. الرحمن عبد إلى وعاد سارة أخته مع كالمه معاذ أنهى 7

؟؟؟؟ أبيه مع معاذ سيتصرف كيف .. رىت  
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  :: إلى اهللا المـُشتکى:: 
  

 القلق عالمات وجهه على تدب وقد الرحمن عبد إلى معاذ عاد 7

 ، الصورة بهذه معاذ الرحمن عبد يرى مرة وألول..  واالضطراب

  :  قائالً فبادره
  

  ؟؟ دي ومین ؟؟ معاذ یا إیھ فیھ
  .. ضروري دلوقتي امشي مضطر أنا..  هللا باذن خیر كل فیھ : معاذ
  .. هللا شاء إن باللیل بیك ھتصل.. طیب : الرحمن عبد
  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم..  هللا شاء إن:  معاذ
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم : الرحمن عبد

  

 الشعور بهذا يشعر مرة وألول..  وجهه على هائماً معاذ خرج 7

  ؟؟؟؟ ماذا أم ؟؟ عقوبة أنها أم ؟؟  اهللا من ابتالء هذا هل!!!  الغريب

 في يغرق كأنه معاذ أحس!!   كارثة نفستكو الزواج هذا تم لو

  !!.. العون يد له يمد كي حوله أحد وال..  بحر
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 كي إبراهيم الشيخ ومعلمه بشيخه يتصل أن إلى تفكيره هداه

  ؟؟ الصعب الموقف هذا فى يتصرف كيف يسأله

  !!.. مغلقاًً كان الشيخ هاتف ولكن..  واتصل هاتفه أخرج

  !! مغلق الهاتف ولكن..  اإلتصال أعاد

 األمر هذا فىماذا يفعل  يستشيره كريم بصديقه يتصل أن قرر 7

  ..! أيضاً مغلقاً هاتفه كان..  ولكن.. 

 اليزال كريم أن معاذ وأخبر كريم والد رد..  المنزل بهاتف اتصل

  .. اآلن إلى يعد ولم الكلية في

 والده يستجيب الذى الوحيد هو خاله أن معاذ تذكر ثم 7

 أجرة سيارة استقل..  باألمر واخباره إليه لذهابا فقرر..  لكالمه

 فسألها..  خاله زوجة فتحت..  الباب طرق..  خاله منزل إلى وذهب

 وسيعود بعمله خاصة مأمورية فى بأنه فأجابته ؟؟.. خاله عن معاذ

  !!! يومين بعد

 واحداً وجهه فى توصد األبواب كل بأن معاذ شعر..  وساعاتها 7

  ؟؟.. اآلخر تلو
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..  صدره فى شديد بضيق أحس ؟؟ سيشتكى لمن ؟؟.. سيذهب لمن

 مصيره ليواجه..  المنزل إلى يعود أن وقرر..  لألمر واستسلم

  !!! المحتوم
  

..  للمنزل المجاور المسجد إلى قدماه قادته..  عودته أثناء وفى 7

.. أركانه أحد فى جلس..  المسجد داخل وهو إال بنفسه يشعر لم

  .. موعبالد عيناه وفاضت
  

 إال الحد يشكوا أن يحب ال..  كثيراً الخلوة يحب معاذ كان 7

من سورة يوسف  اآلية هذه حروف نقشت فقد .. ومواله وخالقه لربه

  .. التزامه منذ قلبه في

) t!$ yJ̄RÎ) (#q ä3 ô©r& ÓÉo\t/ þí ÎT÷ì ãm ur í n< Î) «! $# (  

  ٨٦:یوسف
 وهو شئ كل على القادر هو وحده اهللا أن اليقين علم يعلم فهو 7

  ..  األمور مقاليد بيده من

  .. فيكون كن له يقول فإنما شيئااهللا  أراد إذا
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 باهللا اإلستعانة ينسيه أن الشيطان استطاع..  المرة هذه ولكن 7

 حل على القادرون هم البشر هؤالء أن وأوهمه .. إليه واللجوء.. 

  !! معيناً له يجد فلم..  مشكلته
  

 بأن ، سبحانه عليه نعمته يعرفه أن يريدل عز وج اهللا وكأن 7

 فكان ، البشر عن واالستغناء أموره كل فى به االستعانة إلى وفقه

 وعجزهم البشر فقر له يظهر أن يريد اهللا كأن..  والتيسير الفرج

 على مثله بعبد يستعين أن للعبد فكيف..   عليهم االعتماد عند

  !!؟؟..سيدال إال بها القيام على يقدر ال أمور
  

 من باهللا استعاذ..  قواه يستجمع أن حاول..  معاذ بكاء ازداد 7

 السجود وأطال..  ركعتين صلى ثم..  وتوضأ قام..  الشيطان

  .. كان حيث الخير له ييسر أن اهللا وسأل..  والبكاء

  ..  صدره فى اهللا إلى اللجوء ببرد أحس..  صالته أنهى وعندما

  .... منزله إلى انطلق ثم ، المسجد رغاد..  طمأنينة قلبه زاد
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  :: صـُمــــــــــود:: 
  

 فى وحده والده وجدف ، الباب فتح..  المنزل إلى معاذ عاد 7

  .. السالم عليه فألقى..  المنزل
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  معاذ
 تیجي علشان كأخت بعتلك مش أنا ؟؟؟ دلوقتي لحد فین كنت:  الوالد

  ؟؟؟.. بسالمتك
 إیدي في اللي سیبت وأنا عایزنى إنك قالتلي سارة ما مجرد أنا:  معاذ
  .. طول على وجیت
 عمك وبنت عمك..  عدمھ من وجودك فارقة مش..  عموماً :  الوالد
  .. شیرین عمك بنت على فاتحتك قریت وأنا ..  شویة من ھنا كانوا
  ....... بس..  بابا:  معاذ
  ؟؟؟ إیھ وال عتراضإ عندك ؟؟؟ إیھ بس:  لدالوا
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        ؟؟؟؟ والده يعصي هل..  أمره من عظيمة حيرة فى معاذ وقع 7

 ،  عادي شاب بها يقبل ال فتاه يتزوج أن على ويوافق يرضيه أم

  ؟؟؟؟ ملتزم بشاب فكيف

  : قال ثم..  برهة سكت
  

  !! شیرین ھتجوز مش أنا!!  عتراضإ عندى..  أیوه
 التي األولى المرة إنها..  معاذ ابنه رد من مذهوالً الوالد وقف 7

  :لهشديداً وقال  غضب الوالد غضباً ! الشكل بهذا عليه فيها يتجرأ
  

  ؟؟ إیھ وال اتجننت إنت
  ؟؟؟.. اتجنن یبقى عنھ غصب یتجوز إنھ یرفض اللى ھو:  معاذ
  ......وأفھمك حضرتك مع وأتكلم أعصابك تھدي بس ممكن
  !!  ھیفھمني زیك عیل حتة ؟؟؟؟.. فھمنىت:  الوالد
 قدام تكسفني عایز كده شكلك بقى إنت!!!  وشوفنا عشنا..  عال.. عال
  !!؟؟..الفاتحة قرینا ما بعد البلد في والرجالة عمك

 بنت ھتتجوز..  بقى بص !! جثتي على ولو ھیحصل مش ده وطبعاً 
  ؟؟ فاھم إنت..  رقبتك فوق ورجلك شیرین عمك
  !  شیرین ھتجوز مش..  بابا یا آسف:  معاذ
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 لم..  الثانية للمرة الوالد على كالصاعقة الجملة نزلت 7

 ما بكل معاذ ابنه على ضرباً فانهال..  الغضب من نفسه يتمالك

  !! قوة من أوتي

 أبيه يدي بين من يفلت أن استطاع ولكنه..  مقاومة أي معاذ بدي لم

  .. عليه ابابه وأغلق غرفته إلى سريعاً وجرى.. 
  

 علشان جدید من تتربى وعایز كویس متربیتش شكلك إنت:  الوالد
 فیكوا تدلع فضلت اللي ھي..  أمك یجازیھا هللا..  كده بعد الكالم تسمع
  !! ده بالمنظر بقیتوا ما لحد
  !! األدب تتعلم علشان الكلب زي أوضتك فى الحبسك وهللا
  : قال ثم..  اذمع على وأغلقها الغرفه مفتاح الوالد أحضر 7

  

  !!معاذ شیخ یا. . لنفسك الغم تجیب ناوي وال الكالم ھتسمع نشوف أما
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  :: !؟؟؟؟وماذا بعد :: 

  
..  عينيه من تنهمر والدموع غرفته فى وحيداً معاذ جلس 7

 الضرب ذلك جراء جسده من موضعٍ من أكثر من تنزف والدماء

  .. هوالد من تلقاه الذى العنيف

 انتهزها..  حياته فى الضعف لحظات أشد من لحظة فى معاذ كان

  : قائالً نفسه يخاطب فأخذ..  قليالً برأسه ليعلب الشيطان
  

 كل ناأ..  دي للدرجة یوصل الموضوع معقول مش..  كفایة .. بقى أل
  ! كده بعد حده عند أوقفھ الزم إنما!! ومش بعمل حاجة  بسكت مره
 إنھ الدرجة وتوصل یضربني شویة كل شانعل صغیر عیل مش أنا

  !!؟؟ كمان یحبسني
  !!! ایةاااااااااااااااااااكف .. كفایة .. كفایة ... بقى كفایة

  

 بصوت إذا..  نفسه مع الرهيب الصراع ذلك فى هو وبينما 7

  .. فيه ونظر المحمول أخذ..   ينقذه المحمول الهاتف
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  .. يتصل الرحمن عبد إنه
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة لیكمع السالم:  معاذ
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  الرحمن عبد
  ؟؟ لیھ كده متغیر صوتك مال ؟؟ إیھ عامل ؟؟ معاذ یا إزیك
  ؟؟.. إیھ أخبارك إنت..  كویس  الحمد أنا..  أبداً  ال:  معاذ
  ؟؟؟ إیھ وال حاجة فیھ كان ھو..   الحمد:  الرحمن عبد

  ؟؟ فجأة ومشیت سیبتنيأصلك 
  .. هللا باذن خیر كل .. حاجة مفیش:  معاذ
  ؟؟ دي معاك واقفة كانت اللي البنت ومین:  الرحمن عبد
  .. سارة أختي دي:  معاذ
  .. فیھا یبارك ربنا..  هللا شاء ما ؟؟؟ أختك:  الرحمن عبد
  ؟؟ حاجة فیھ ؟؟ لیھ بتسأل:  معاذ
 علیك أطمن وحبیت قلقان نتك أنا..  عموماً ..  مفیش ال:  الرحمن عبد
  .. الكلیة فى بكرة أشوفك هللا شاء إن

 ویمكن..  بكرة الكلیھ آجي ھقدر مش..  الرحمن عبد یا معلش:  معاذ
  .. أعذرني..  كلھ الجاى األسبوع

  ؟؟ بس إیھ فیھ..  خیر:  الرحمن عبد
  ..هللا المستعان  .. كده ظروف شویة عندي:  معاذ
  ؟؟ نقابلھ وروحنا أخدتك كنت اللي كریم كرفا..  یا عبد الرحمن بص
  ؟؟ لیھ..  فاكره أیوه:  الرحمن عبد
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  .. بھ اتصل حاجة أي عن تسأل تحب ولما..  أھو رقمھ خد:  معاذ
 ھبقى هللا شاء إن وأنا..  الرقم ھات.. خالص ماشي :  الرحمن عبد
  ؟؟؟ مني حاجة عاوز مش.. یال  .. بیھ أتصل
  ..خیرااا هللا جزاكم..  شكراً :  معاذ

  

..  الباب ففتح..  الغرفة فى أحداً ثحدي معاذ صوت الوالد سمع 7

  :  قائالً بقوة يديه من فنزعه..  المحمول فى يتحدث معاذ ووجد
  

  !  ھرضال عز فى النجوم تشوف أخلیك الزم .. ده الزفت ھات
ً  وأغلقھ بقوة الباب رد ثم   .. بالمفتاح ثانیة
  .. به اتصل ثم .. بكريم الخاص لهاتفا رقم الرحمن عبد أخذ 7

  

  .. علیكم السالم:  الرحمن عبد
  ؟؟معایا  مین.. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  كریم
  ؟؟ فاكرني..  معاذ زمیل..  الرحمن عبد أنا:  الرحمن عبد
 سمعت إني جداً  سعید أنا..  الرحمن عبد یا إزیك..  فاكرك طبعاً :  كریم

  .. تاني صوتك
  .. كتیییییییر ھتسمعھ وجاي ھنا من..  تخفشام:  الرحمن دعب

  ؟؟ هللا شاء إن بقى لیھ.. ھھھھھھھ:  كریم
 استفسر عایز أنا حاجة أي عن أسألك قاللي معاذ أصل:  الرحمن عبد
  .. عنھا
  ؟؟ إیھ وال حاجة فیھ ؟؟ لیھ كده قالك ومعاذ:  كریم
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 یجي ھیقدر ومش ظروف عنده إن وقال بیھ اتصلت:  الرحمن عبد
  .. أكلمك وقاللي رقمك وإداني..  الجاي األسبوع الكلیة
 على ؟؟؟ دي معاذ بتاع الظروف موضوع إیھ عارف مش:  كریم

 حاجة أي احتجت لو..  هللا بإذن وقت أي فى موجود أنا..  العموم
  .. بإذن هللا كلمني
  .. علیكم السالم..  هللا شاء إن:  الرحمن عبد
  .. وبركاتھ هللا ورحمة المالس وعلیكم:  كریم

  

 ليطمئن بمعاذ اتصل ثم..  الرحمن عبد اتصال  كريم نهىأ 7

 عاود..  أحد يرد لم..  االتصال أعاد..  أحد عليه يرد فلم...  عليه

 كريم قلق..  أحد عليه يرد فلم..  مرة من أكثر االتصال كريم

   ؟؟.. حدث ماذا ليرى منزله إلى يذهب أن فقرر ، كثيراً معاذ على

  .. الباب طرق..  معاذ منزل إلى  كريم وصلوعندما  7

  .. معاذ والد له فتحف
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:   كریم
  ؟؟ نعم..  وعلیكو:  معاذ والد
  ؟؟ موجود ھو ؟؟ معاذ عن بسأل كنت:  كریم
  .. موجود مش..  أل:  معاذ والد
  .. شھر بعد رغی ھیرجع ومش عمھ یزور البلد سافر معاذ
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  ؟؟ أل وال معاه موبایلھ واخد ھو متعرفش حضرتك طیب:  كریم
  ؟؟ یعني منین ھعرف..  معرفش:  معاذ والد
  .. علیكم السالم..  شكراً  طیب:  كریم
  .. وعلیكو:  معاذ والد
 والد لهجة بسبب ليس..  األمر فى غريبٍ  بشئ  كريم أحس 7

 أخبره قد معاذ ألن ولكن ... منه اعتاده ما فهذا..  السيئة معاذ

 ليس ألنه ؛ عمه لزيارة كثيراً يذهب أن يحب ال أنه ذلك قبل

 فى معها عمه يتركه ما وكثيراً..  متبرجة واحدة بنت إال لديه

  !!!!؟؟؟..  شهراً ويمكث إليه يذهب أن له فكيف !! بمفرده المنزل

  !!؟؟؟؟ حدث ماذا!! ؟؟؟؟؟؟ بالذات التوقيت هذا في ولماذا
  

 جيداً يعلم ولكنه..  كريم ذهن فى دارت التساؤالت هذه كل 7

 حتى معاذ عم بمكان يخبره لن معاذ والد وأن .. حيلة باليد ما أنه

  ..  عليه ويطمئن يذهب

وقال ..  اهللا إلى أمره كريم ضفو  :  

  .. المستعان واهللا.. )  لَنا اللَّه كَتب ما إِال يصيبنا لَن قُلْ( 
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  :: المعاناة مستمرة:: 

  
 من راجياً..  اهللا إلى أمره فوض أن بعد منزله إلى  كريم عاد 7

  .. بخير معاذ دربه ورفيق قلبه حبيب يكون أن وجل عز اهللا

  !!.. خالياً فوجدته..  المنزل إلى سارة عادت .. األثناء تلك وفى

  !!؟؟؟؟؟؟؟.. الجميع ذهب أين

  !! معاذ فاتحة قراءة كونت أن المفترض من كان

  .. الباب طرقت..  مغلقاً الباب وجدت..  أخيها غرفة إلى ذهبت
  

  ؟؟ معاذ یا ھنا إنت:   سارة
  ؟؟ سارة یا حاجة عایزة..  أیوه:  معاذ
  ؟؟ أدخل ممكن:  سارة
  !! بالمفتاح الباب قفل بابا..  أل لألسف : معاذ
  ؟؟.. الجوازة فركشت شكلك!!  المصیبة یادي:  سارة
  !!؟؟؟.. كده غیر حاجة منتظرة كنتي إنتي ھو:  معاذ
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 یوصل ممكن بابا فعل رد إن متوقعة مكنتش بس..  أل الصراحة:  سارة
  !!! یحبسك إنھ لدرجة
  ؟؟..هللا شاء إن دلوقتي إیھ تعمل وناوى
  .. جمیل فصبر:  معاذ
  ؟؟..بابا یكلم یجيی أخلیھ لخالو أروح ممكن أنا:  سارة
  .. سارة یا لحد متروحیش.. أل : معاذ
  ؟؟ بس لیھ:  سارة
..  اآلآآخر على مني شایل شكلھ وبابا كبیر الموضوع دي المرة:  معاذ
  .. كده عن تكبر المشكلة عایز مش وأنا
  ؟ كده محبوس ھتفضل معقول مش إزاي؟ أساعدك قوللي طیب:  سارة
 كلالمشا وكل دي المشكلة یحل یقدر اللي مین كویس عارف أنا:  معاذ
  .. سارة یا أدعیلي.. 

  .. بابا ویھدي ویھدیك یھدیني ربنا:  سارة
 والقاكي جھ لو بابا أحسن ، بقى نامي إنتي روحي..  آمین اللھم : معاذ

 انفرادى حبس یعملي عایز شكلھ .. علیكي یتنرفز ممكن بتكلمیني
  !!؟؟ مني المحمول أخد حتى ده!!  تاااااااااام

  .. دي المرة منك شایط فعالً  شكلھ ده!!  المحمول حتى:  سارة
  .. یستر ربنا
ّیر ربنا:  معاذ   .. النوم أذكار ومتنسیش نامي روحي یال..   ست
  .. خیر على تصبح..  ماشي:  سارة
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 وال الخیر صباح اسمھا حاجة مفیش مرة ألف قولتلك یابنتي:  معاذ
 تحیة عندنا..  كلھ ده الكالم وال خیر على تصبح وال الخیر مساء
  .. علیكم السالم..  بھا یعتز الواحد المفروض اللي اإلسالم
..  ھھھھھ..  حالھا في الناس سایب مش محبوس وإنت حتى:  سارة
  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم .. سیدي یا طیب
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  معاذ
  .. لتنام حجرتها إلى سارة ذهبت 7

  .. البيت إلى الوالد عاد .. الليل منتصف وفى

  .. عينيه من يتطاير  الشرر كان..  معاذ غرفة إلى اتجه

  .. مظلمة الغرفة كانت..  الباب فتح

  ..  ساجداً معاذ فوجد..   األنوار أضاء

  !!!!! شنعاء جريمة يفعل ابنه رأى وكأنه..  الوالد غضب ازداد
  

ّص:  قائالً  صوتھ فرفع   ..! علیا دور زفت یا ده بتعملھ اللي خل
  ..  والده على ليرد الصالة يقطع أن معاذ اضطر 7

  

  ؟؟ حاجة فیھ..  بابا یا أیوه:  معاذ
 كالمي بتسمع خویا یا یاریتك ؟؟.. واد یا كلھا دي الحنیة إیھ:  الوالد
  ؟؟ شویھ لسھ وال رأیك غیرت ؟؟.. أمال
  ؟؟..  حضرتك مع أتكلم بس ممكن طیب:  معاذ
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 ؟؟؟..  ھتتجوزھا مش وال عمك بنت ھتتجوز. . كالم مفیش:  الوالد
  ؟؟.. أل یا آه یا واحدة كلمة
  ..................... فرصة إدینى بس طیب:  معاذ
 اغالقه وأعاد بقوة الباب الوالد رد حتى كالمه معاذ يكمل لم 7

  : بصوت مرتفعٍ غير معهود ثم قال..  بالمفتاح ثانيةً
  

 أوضتك في محبوس ھتفضل ! كسرتت ومحتاجھ ناشفة دماغك إن یظھر
  !! أكسرھالك ما بدل شویة تلین دماغك یمكن..  شھر
 ، یرجعوا ما بعد لكن! ة عمر یعملوا وراحوا بنتھ خد عمك إن حظك
  !! تاني تصرف لیا ھیكون

  .. غرفته أسير معاذ أصبح .. وهكذا 7

  .. حاجته وقضاء واحدة وجبة بتناول اال له يسمح ال

  .."  هللا الحمد " كلمة تفارقه ال هفلسان..  ذلك ومع
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  :: یا رب:: 

  
 إلى الرحمن عبد صاحبنا ذهب..  التالي اليوم صباح وفي 7

  ؟؟.. ما شيئاً يفقد بأنه أحس..  محاضراته أنهى أن وبعد..  الكلية

 أصبح الذى معاذ غياب في الصالحة الصحبة بأهمية فعالً يشعر بدأ

  .. جداااا قصير وقت في له بالنسبة لصديقوا األخ بمثابة

  ..  به واتصل المحمول هاتفه فاخرج..  كريم تذكر
  

  إزیك یا كریم ؟؟ .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  الرحمن عبد
  ..یا عبد الرحمن  الحمد ..وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم : كریم
  ؟؟؟ أخبارك إیھ إنت
  ..  الحمد : الرحمن عبد
  .. شویة معاك أتكلم عایز علشان انھارده أقابلك ھعرف لو بسأل كنت
 الكلیة بعد والدتى مع مشوار رایح أنا الرحمن عبد یا لألسف:  كریم

 الیوم طول فاضي وھكون .. هللا بإذن الجمعة بكره..  بص .. نھاردهإ
  ؟ رأیك إیھ..  نحضره وإنت أنا نروح ..  إبراھیم للشیخ درس فیھ حتى
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  ؟؟ فین ھقابلك..  ماشي..  خالص : الرحمن عبد
  .. كده قبل ومعاذ إنت قابلتني ما مكان : كریم

  .. هللا شاء إن كده ٥ ةالساع على ھستناك
  .. خیر على أشوفك..  هللا شاء إن:  الرحمن عبد
  .. بيته إلى عاد ثم االتصال الرحمن عبد أنهى 7

  ..  كانت ريهام في استقباله.. وكالعادة 
  

  ؟؟ یعني عویدك مش..  كده بدري جایبك اللي إیھ:  ریھام
 برده بدرى جیت..  عاجبكوا مش متأخر جیت أنا ھو : الرحمن عبد
  !! عاجبكوا مش

  .. وريهام الرحمن عبد بين النزاع لتفض المرة هذه األم تدخلت
  

  !! ؟؟ بنتي یا األول نفسھ یاخد حتى یاخد أخوكي لما تستني مش:  األم
  .. عاجبني مش شكلك كده مالك..  یابني سالمتك على  حمد
  ؟؟؟؟؟ حاجة فیھ
  .. ماما یا وهللا حاجة مفیش:  الرحمن عبد

  .. بیحب شكلھ:  ریھام
 أروح وأنا مین بیحب ھو بس یقولي بس..  یابنتي ومالھ:  األم

  .. بكرة من أخطبھالھ
  .. غلونيتشت وھتقعدوا فاضیین تنیناإل إنتوا شكلكوا : الرحمن عبد
  .. أنام داخل أنا
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  .. سريره على استلقى..  غرفته إلى الرحمن عبد دخل 7

  !!! يستطع لم ولكنه ، ينام أن حاول

  ؟؟.. ماٍ  شئ فى بجدية يفكر أنه فعالً الرحمن عبد على يبدو

  .. غرفته سقف إلى بعينه الرحمن عبد نظر

  ...! النار من العتق عن معاذ كالم يتذكر وأخذ

وما فيها من صفات ، وكيف كان شرح ، كر تلك اآليات أخد يتذ

  !!!معاذ لتلك الصفات ينطبق عليه 
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  : نفسه يسأل بدأ ثم.. تذكر تلك اآليات وتعليق معاذ عليها  7

  ؟؟.. دلوقتي لغاية متوبتش مخليني اللي إيه أنا هو

 ؟؟ إيه في مني أحسن كريم وال معاذ هو ؟؟؟ أنا ما زي لسه أنا ليه

  .. الموت من نجاني ربنا إن كفاية مش وبعدين
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 القبر في حالي هيبقى كان صاحبي رامي مكان كنت لو ترى يا

  .. أتغير علشان بجد خطوات أخد أبدا الزم أنا ؟؟؟ إيه دلوقتي

  !!! دي الحال على وأن عمري من ضاع اللي كل كفاية

ارتفع صوت وازع اإليمان داخل نفس عبد الرحمن وأخذ يصرخ  7

  ..يااارب .. يارب مليش غيرك  .. بايدي خد يارب:  في نفسه ويقول 

  .. ياااااارب..  يااااااااااارب..   قويني يارب..   أعني يارب
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 ::٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠ ! ! ! ::  
  

 الرحمن عبد صاحبنا استيقظ..  الجمعة يوم صباح وفي 7

 استيقظ ولكنه..  للنوم بعدها وعاد ، الفجر لصالة بصعوبة

 اغتسل ثم ، إفطاره تناول. . الجمعة يوم عادته غير على مبكراً

 الساعة بلغت حتى..  الكهف سورة يقرأ وجلس..  الجمعة غسل

 ومكث..  األول الصف في وجلس..  المسجد إلى فذهب..  العاشرة

  .. الصالة موعد حان حتى اهللا يذكر

 هذه غريب يءش هناك كان..  ولكن..  المنبر الخطيب صعد

      ..  جمعة كل خطبي الذي المسجد خطيب ليس إنه..  المرة

  ..!! جديد خطيب إنه

 المصلين من غيره وكذلك الرحمن عبد شوق من ذلك  زاد

  .. إليه الجميع فأنصت..  مايقوله إلى ليستمعوا
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  .. الخطبة إلقاء في الخطيب وبدأ
  

 معھ كان وما الملك في شریك لھ یكن ولم ولداً  یتخذ لم الذي  الحمد[ 
 سواه رب وال غیره خالق فال..  ھو إال إلھ ال ذيالالحمد  ..  إلھ من
 محمدا سیدنا أن وأشھد..  لھ شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن وأشھد، 

ِّ  اللھم..  هللا رسول ِّ  صل  وأصحابھ آلھ وعلي علیھ وبارك وزد موسل
 واقتفي بسنتھ واستن نھجھ علي سار من كل وعلي وأتباعھ وأحبابھ
  .. الدین یوم إلي أثره
  : تعالي هللا قال. . هللا في أحبتي..  بعد أما
 ثُمّ مقْضياً حتماً ربِّك علَى كَانَ وارِدها إِال منكُم وإِنْ( 

ي ذين ننجِّ المين ونذَر اتّقَوا الَّ   ٧٢:مریم ) جِثياً فيها الظَّ
  
  

 یومھا فمنھم ، شدید الناس علي ھولھ القیامة یوم إن..  األحبة أیھا
 ، الحمید العزیز هللا جنات فإلي السعید أما ، سعید یومھا ومنھم ، شقي
 ..   حدید ومقامعھا..  بعید وقعرھا شدید حرھا نار فإلي الشقي وأما
  .. خشعاً  كلھم والبشر..  خاضعاً  كلھ الوجود یقف یوم
جل كطي واألرض السموات وعال جل الملك یطوي یوم   . !! للكتب السَّ
  .. مسلم أخرجھ الذي الحدیث في ورد كما بجھنم یؤتى أن هللا أمری

  : r هللا رسول قال
 زمام كل مع زمام ألف سبعون لها القيامة يوم بالنار يؤتى( 

  رواه مسلم ) يجرونها ملك ألف سبعون
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م..  هللا یا ِّ ل َ م س ِّ ل َ   !! یارب س
  : r النبي وقال

 نبي وال مقرب ملك من ما لزفرة القيامة يوم لجهنم إن (

 ليقول اهللا خليل إبراهيم إن حتى،  لركبتيه خر إال مرسل

 إلى نبيا سبعين عمل لك كان لو حتى،  نفسي نفسي رب

  صححھ األلباني ) تنجو ال أن لظننت عملك
  

 علي الغیظ من تتقطع بھا یؤتي.  تتلظي بھا یؤتي ، تتغیظ بھا یؤتي
 لربنا تقول الشره األكول بمنطق تنطق وھي تأتي ، والمشركین العصاة

لْ  وعال جل یدٍ  مِنْ  ھَ ِ ز َ   : تعالي قال. . م
)موقُولُ ين ّمنهجلِ له ت   ٣٠:ق ) مزِيد من هلْ وتقُولُ امتألْ

 ومقامعھا ، بعید وقعرھا ، شدید حرھا اآلخرة نار إن .. هللا في أحبتي
  .. جھنم نار من جزءاً  سبعین من جزء ھذه الدنیا فنار حدید
 رضي ھریرة أبي حدیث من ومسلم البخاري أخرجھ الذي الحدیث ففي
  : r هللا رسول قال:  قال عنھ هللا
 من جزءا سبعين من واحد جزء آدم بنو يوقد ما هذه ناركم(

 فضلت إنها قال لكافية كانت إن واهللا قالوا،  جهنم نار

  متفق علیھ ) حرها مثل كلهن جزءا وستين بتسعة عليها
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م التي ھذه نارنا!! بحان هللا س ِّ ط َ ُح ر والتي ، ت  أحد یجرؤ ال والتي ، تدمِّ
 بالكم فما ، صغیرة شعلة في ممثلة كانت وإن منھا یقترب أن علي

 بل ، النار وھذه الحریق ھذا ، مروع بحریق !!؟؟ مدمر ھائل بحریق
  .. اآلخرة نار من جزء سبعین من جزء ھي إنما مجتمعة الدنیا نار كل
  .. النار من بك نستجیر إنا اللھم..  أكبر هللا

 أكثروا ، النار ذكر أكثروا(  :  یقول رضي هللا عنھما عمر ابن وكان
  ) دیحد مقامعھا وإن شدید حرھا وأن بعید قعرھا فإن ، النار ذكر

  .. واألفالم بالمسلسالت اشتغلتم من یا النار ذكر أكثروا
  .. وجل عز هللا معصیة في انغمستم من یا النار ذكر أكثروا
  .. هللا خلق ظلمتم من یا..  النار ذكر أكثروا

  !! العباد لظلم وقوتكم مناصبكم جعلتم من یا
  .. بالمعاصي هللا بارزتم من یا..  وعال جل هللا تحدیتم من یا

  : عذاباً  النار أھل أقل عن r الحبیب قول إلي استمعوا
 يغلي نار من شراكانو نعالن له من عذابا النار أهل أهون إن (

 منه أشد أحدا أن يرى ما المرجل يغلي كما دماغه منهما

  متفق علیھ ) عذابا ألهونهم وإنه عذابا

 بن عديّ  حدیث من ومسلم البخاري في كما یقول r النبي كان لذلك 
  : r هللا رسول قال:  قال حاتم
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 وأشاح أعرض ثم ، النار اتقوا:  قال ثم ، وأشاح،  النار اتقوا( 

 بشق ولو النار اتقوا : قال ثم إليها ينظر أنه ظننا حتي ثالثاً

  متفق علیھ ) طيبة فبكلمة ، يجد لم فمن ، تمرة
  

  !! بعید قعرھا فإن النار اتقوا:  المسلمون أیھا
 إذ r هللا رسول مع كنا:  قال ھریرة أبي حدیث من مسلم األمام أخرج
ً  سمع َة ب ْ ج َ   : r فقال ،) ارتطام صوت( و

 رمي حجر هذا قال ، أعلم ورسوله اهللا:  قلنا ؟ هذا ما درونأت (

 حتى اآلن النار في يهوي فهو خريفاً سبعين منذ النار في به

  رواه مسلم ) قعرها إلى انتهى
  

  ..  نار النار أھل شرابو. .  رنا النار أھل طعام إن : المسلمون أیھا
  .. نار النار أھل ثیاب و

  

   :لنار ى عن طعام أھل اتعال قال
ة ذَا وطَعاماً وجحيماً أَنكَاالً لَدينا إِنَّ( ّذَاباً غُصعيماً و١٣:المزمل )أَل  

  

اماً (  تعالي قولھ في عنھما هللا رضي عباس ابن عن َ ع َ ا ط َ ةٍ  ذ ُصَّ .. )  غ
  .. یخرج وال یدخل ال بالحلق یأخذ شوكھو :  قال
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  : تعالي وقال
 )ّثُم ّكُمإِن ّهالُّونَ اأَي ّونَ الضّبكَذلُونَآل الْمك نرٍ مجش نم 

 فَشارِبونَ الْحميمِ من علَيه فَشارِبونَ الْبطُونَ منها فَمالئُونَ زقُّومٍ

برذَا الْهِيمِ شه ملُهزن موّينِ ي٥٦-٥١:الواقعة ) الد  

  : فقال الزقوم شجرة وجل عز هللا وصف وقد
 رؤوس كَأَنّه طَلْعها*  الْجحيمِ أَصلِ في تخرج شجرةٌ إِنّها( 

 إِنَّ ثُمّ * الْبطُونَ منها فَمالئُونَ منها كلُونَآل فَإِنّهم * الشّياطينِ

ما لَههلَيباً عولَش نيمٍ ممح  *ّإِنَّ ثُم مهجِعريمِ لَىإلِ محالْج (   
  

  ٦٨-٦٤:الصافات
َطُ  أي،  والمزج الخلط ھو والشوب ل ْ  القذارة في المتناھي الزقوم یُخ
  : r هللا رسول قال .. والحرارة اللھب في المتناھي والحمیم والمرارة

 علي ألفسدت الدنيا دار في قُطرت الزقوم من قطرةً أن لو (

  انيصححھ األلب ) طعامه كونت بمن فكيف،  معايشهم الدنيا أهل
  

  ..!! نار..  النار أھل شرابف.. نار ..وكما أن طعام أھل النار 
ع حميماً ماءً وسقُوا( : تعالي قال    ١٥:محمد ) أَمعاءَهم فَقَطَّ

  

 في ما الحمیم بھذا یذاب،  جھنم بنار المغلي الحار الماء ھو والحمیم
  .. جلودھم وتتناثر أمعائھم وتسیل بطونھم
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  .. نار..  النار أھل ثیاببل أیضاً .. الشراب فقط ولیس الطعام و
 صفَاداألَ في مقَرّنِين يومئذ الْمجرِمين وترى(  : وجل عز هللا قال

مابِيلُهرس نم انرى قَطشغتو مهوهجو ار ّ٥٠-٤٩:یمإبراھ ) الن  
  

ُھُمْ : ( فقولھ یل ِ اب َ ر َ انٍ  مِنْ  س َ ر ِ ط َ  بھ تطلي قطران من انھمقمص أي)  ق
 لسرعة القطران وخصّ  ، كالسرابیل الطالء ذلك یكون حتى جلودھم
  .. لونھ ووحشة رائحتھ نتن مع فیھ االشتعال

  

  : تعالي قال .. نار .. النار أھل شارف.. أیضاً و
) ملَه نم ّمنهج ادهم نمو هِمقاشٍ فَو٤١:ألعرافا )غَو  

  

  !! حالھم من با عیاذاً  النار من بألحفة ویلتحفون النار من فرش أي
  : قال r هللا رسول أن:  عنھ هللا رضي قیس بن هللا عبد وعن

 ، دموعهم في السفن أجريت لو حتى ليبكون النار أهل إن (

ّھ األلباني ) ) الدموع مكان:  يعني(  الدم ليبكون وإنهم ، لجرت   حسن

  

  ..غفار یا الجنة وأدخلنا النار من جرناأ اللھم..  النار من أجرنا اللھم
  

 وشغلك المعاصي غرتك من یا..  الساھي أیھا ویا..  الالھي أیھا فیا
  !! تلظى نار فإنھا احذر،  هللا طاعة عن الشیطان
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W ثمَ " :  التیمى ابراھیم قال َّ  ثمارھا من آكل الجنة في نفسي لتُ ـ
َّ ثمَ  ثم ، أبكارھا وأعانق  من وأشرب زقومھا من آكل النار في نفسي لتُ ـ
  ؟ تریدین شيء أي:  لنفسي فقلت،  وأغاللھا سالسلھا وأعالج صدیدھا
 األمنیة في فأنت:  قال،  صالحاً  فأعمل الدنیا إلي رجعأ أن أرید : قالت

  .. " فاعمليومازلت في الدنیا ، 
  

  !نحن واهللا َّـ األمنية .. أنا أقول و
  

 تطلب أن قبل لآلخرة اعمل ، وجل عز هللا طاعة في قصرت من فیا
 في وجل عز هللا طاعة في قصر من كلإن ف ، تستطیع ولن العودة
 إلي العمل دار وترك اآلخرة أمور عاین كلما..  إلیھا العودة یطلب الدنیا
ط وطلب الرجوع  الحساب دار ّ   !!، ندم على ما فر
  : تعالي قال

ى( ّتاءَ إِذَا حج مهدأَح توبِّ قَالَ الْمر ونجِع٩٩:المؤمنون )ار  
  

 ربِّهِم عند رؤوسهِم ناكسو الْمجرِمونَ إِذ ترى ولَو( : تعالي وقال

ا صالحاً نعملْ فَارجِعنا وسمعنا أَبصرنا ربّنا ّونَ إِننوق١٢:السجدة ) م  

 صالحاً نعملْ أَخرِجنا اربّن فيها يصطَرِخونَ وهم( : تعالي وقال

ري غَيذ ر ما نعمّركُم أَولَم نعملُ كُنّا الَّ  من فيه يتذَكَّ

ذَكَّرت اءَكُمجير وذ ّ٣٧: اطرف ) الن  
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 یدخلنا وأن النیران عن یبعدنا وأن باإلیمان لنا یختم أن العظیم هللا أسأل
  . ]. علیھ والقادر كذل ولي إنھ الرحمن الرحیم جنة
 عبد وأنهى..  الخطبة أكمل ثم ، لالستراحة ماماإل جلس 7

  .. غرفته إلى سريعاً ودخل..  بيته إلى عاد ثم..  الصالة الرحمن
  

 تنساب ودموعه إال يشعر ولم سريره على وارتمى..  الباب أغلق 7

  .. أذنيه في تتردد الخطيب كلمات فمازالت..  خديه على

!!  اهللا يا!!  النار مشاهد من واحد مشهد تصور على ادرق غير مازال

  ..!!!!!! ملك ألف سبعون زمام كل مع..!!!  زمام ألف سبعون

  !!! ملك"  ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠ " يبقى  ٧٠٠٠٠×  ٧٠٠٠٠

  !!!!!!!! ملك مليون ةائوتسعم اتمليار أربع
  ..! المشهد وتصور الرقم هول من عليه يغمى الرحمن عبد كاد 7

 ؟؟ دي الغفلة في كنت أنا يااااااإزا:  نفسه يسأل وأخذ اؤهبك ازداد

  !!؟؟ وعذاب حسابآخرة ويوم قيامة و فيه إن ناسي كنت إزاي3

  !؟؟؟ العقاب شديد إنه ومتأكد عارف وأنا ربنا بعصي كنت إزاي3

  !!.. شمعة وال كبريت عود نار أستحمل بقدر مش أنا ده

  ؟؟ اآلخرة نار في واحدة دقيقة أستحمل ممكن ياااااإزا3
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 واحدة خطبة أن يبدو..  ولكن..  وأكثر أكثر بكاؤه ازداد 7

 من  الرحمن عبد قلب على تراكم الذي الصدأ إلزاله كافية غير

 شيئاً يغير أن ينوي أن دون ، النوم إلى فخلد ؛ والمعاصي الذنوب أثر

  .. حياته واقع في

  
  

  
  
  
  
  

  
  

 
١٧٦  

 __}٣٠{ __  

  

  :: )١(منایا أوصّلک یا رب :: 
  

 وصلى ونزل توضأ ثم..  العصر لصالة الرحمن عبد استيقظ 7

 ذاهب بأنه والدته وأخبر..  البيت إلى عاد ثم..  المسجد فى العصر

  ..  أصدقائه أحد إلى

  .. كريم للقاء ليذهب إحداها ليستقل السيارات موقف إلى ذهب

 .. أرجائها في يدوى الغناء صوت كان..   السيارة صاحبنا ركب

  ..  الغناء توقف .. وفجأة..  السيارة وانطلقت

  ..  رب يا أوصلك منايا..  يقول صوت ارتفع ثم

  !! الشريط غير قد السائق أن يبدو

 الشيخ ذلك يقوله لما منصتاً الطريق طول الرحمن عبد جلس 7

  .. الركاب جميع انتباه أسلوبه لفت الذي
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 لك اللھم..  اصطفي ذینال عباده علي وسالم وصاله وكفي  الحمد" 
..  كلھ األمر یرجع وإلیك كلھ الخیر وبیدك كلھ الملك ولك كلھ الحمد
 ورسولك وخلیلك وصفیّك وحبیبك وولیّك ونبیك عبدك على صلِ  اللھم
  .. بعد أما ثم..  وسلم علیھ هللا صلى محمد
 فیھا یكتب فبدأ،  الفتیات من فتاة غرام في وقع شباب یا الشعراء أحد
  : بیقولھا..  كتبھالھا اللي األبیات ضمن ومن ، شعر

  " !! متني لَّكَ حتى الباب طرقت" 
 الباب على أخبط بابك على واقف فضلت أنا: الشاعر ده بیقول لحبیبتھ 

  ! التخبیط كتر من وقفت إیدي ما لغایة تفتحیلي علشان
Ö دي المدة كل مخلوق باب على وقف مخلوق ده جماعة یا!!!  
  ؟؟ إیھ قد الخالق باب على قفت مستعد إنت
  ؟؟؟؟؟ إیھ قد ربنا باب على تقفي مستعدة إنتي

  !؟؟ تفتحلھ علشان إیھ قد واحدة باب على بیقف واحد تخیلوا
  ؟؟ إیھ قد خطیبتھ أبو باب أو خطیبتھ باب على بیقف خطیب
 شغالنھ یجیبلھ علشان یتوسطلھ علشان واحد باب على بیقف واحد
  ؟؟؟؟ إیھ قد ربنا باب على نقف مستعدین إحنا ؟ إیھ قد بابھ على بیقف
 أخطر ھو ربنا عن الكالم ألن...  یا جماعة ربنا عن نتكلم عایزین 7

  .. القلوب بتغیر حاجة
  ؟؟؟ حیاتنا معنى إیھ ربنا معرفناش لو
  ؟؟؟؟؟ حیاتنا ھدف إیھ ؟؟ لییھ عایشین إحنایبقى   ربنا معرفناش لو
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  ؟؟؟ ربنا معرفناش لو یھإ عرفنا إحنا ؟؟.. قیمتنا إیھ
  ..لآلخر ھنصبر..  لآلخر ھنثبت..  صح ھنثبت ربنا عرفنا لو ولكن
  .. وتعالى سبحانھ لربنا ھنوصل ربنا عرفنا لو
ó ؟؟ لیییھ ربنا عن بتكلم أنا طیب  

  !! وخالص حلوین كلمتین علشان مشأنا بتكلم عن ربنا 
..  " هللا"  مةكل تسمع لما تزلزل قلوبنا علشان ربنا عن بتكلم أنا

 علشان..  حیاتھ في معصیة أي وینسف یتزلزل العاصي قلب علشان
 أي شانلع..  هللا بإذن قلبھ من مرض أي ینزع مرض قلبھ في اللي

  ؟؟ الحیاة في طریقھ وإیھ ؟ الحیاة في ھدفھ إیھ یعرف جماعة یا إنسان
 لیھا اللي الوحیدة الحاجة ھو هللا إلي الركض إن یعرف الملتزم علشان
  .. سرااااااب تاني شئ فكل وإال الحیاة في قیمة

ó 
  

:   بیقول وھو النار دخل عرفھ إبراھیم سیدنا لما اللي عن بتكلم أنا 7
  ! رب یا إنت علیا كفایة..  " الوكیل ونعم هللا حسبي" 

  .. بر ای إنت علیا وكفایة سایبھا أنا وتقول كلھا الدنیا تسیب تقوم
  .. رب یا معایا إنك كفایھ وتقول كلھا الدنیا وش في تقف
  .. رب یا بیك الدنیا من أخرج أنا إن كفایة وتقول هللا إلي تنطلق

  

  ! معرفتھ من إتفتت الطور جبل ، الحجر عرفھ لما اللي عن بتكلم أنا 7
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 مظلم جدار نفس كل ، نفس ١٠٠ قتل واحدلما  اللي عن بتكلم أنا 7
  .. جدار ١٠٠الـ شق هللا نور من شعاع جھ ولما ، قلبھ حوالین

 ، قلبھ ودخل جدار ١٠٠الـ شق هللا وجالل هللا حب من شعاع جھ لما
 وھو وعصب وعصب ، عرق عرق من روحھ بینزع الموت ملك بقي

  .. یارب أوصلك نفسي أنا : وبیقول بیزحف
 والصحرا..  الصحرا في لوحده وھو ؟؟؟ جماعة یا ده المنظر متخیلین
 بیزحف وھو ، روحھ بینزع الموت وملك فوقیھ والسماء حوالیھ
  : بیصرخ وقلبھ ، ویزحف ویزحف
  .. یاااااااارب أوصلك منایا..  أوصلك منایا

  

ó ؟؟وتعالى سبحانھ لربنا توصل مناك ؟؟ لربنا توصلي مناكي ترى یا  
  ؟؟ إیھ ھنعمل ؟؟ إیھ ھیحصل بقلوبنا ربنا جالل شوفنا لو جماعة یا

  ؟؟ یقبلك نفسك مش ؟؟ عنك یرضي كنفس مش
  ؟؟ لدعائك السماء أبواب تتفتح نفسك مش
  ؟؟ معاك وتعالي سبحانھ وربنا الدنیا في ماشي إنك تحس نفسك مش
  ؟؟ وتعالى سبحانھ ربنا مع تتصالح نفسك مش
  ؟؟ عننا راضي وھوربنا  نقابل دلوقتي لومتنا جماعة یا نفسنا مش
R حیاتنا شعار یبقي عایزین..  رب یا نوصلك منانا نقولھ عایزین 
 .. إقبلني بس ، أوصلك بس بابك على ھأقف ، یااااااااارب أوصلك منایا
  .. إقبلني بس لیك توصلني حاجة كل ھأعمل رب یا..  رب یا إقبلني
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 طول بابك علي ھأقف..  إقبلني بس عنك تعطلني حاجة كل سیبھ
  .. وصلكأ منایا..  یارب أوصلك منایا .. إقبلني بس عمري

R 
  

ó ؟؟ جماعة یا إییھ زي عاملین إحنا عارفین إنتوا  
 فجأة العربیة..  جبل علي طریق طرف علي ماشیة عربیة عارفین
 ثابت ونصھا!!  الھواء في بقى ، المنحدر على بقى ونصھا حودت
  !! بلالج على من تھوي ھتوقعھا حاجة وال زقة أقل األرض على
..  ربنا معرفة غیر إنقاذ ومالناش!!  جماعة یا كده عاملھ قلوبنا إحنا
R وتعالى سبحانھ ربنا معرفة ھو حیاتِك وتغییر حیاتك تغییر مفتاح ..  

  

  ..نقدر ما قد ربنا باب علي نقف عایزین. .وأخواتي في هللا إخواني 7
  ؟؟ إیھ قد رحیم ھو عرفنا لو آآآآآآه..  عرفناه لو آآهآآآآآآ

  ؟؟ یھإ قد علینا نعمھ عرفنا لو آآآآآه ؟؟؟ إیھ قد بیحبنا عرفنا لو آآآآآآآه
  ؟؟وجاللھ قد إیھ  وحكمتھ وعظمتھ قدرتھ عرفنا لو آآآآه

  

  .. حیاتنا مشاكل كل سبب ھو با جھلنا إحنا 7
  .. یبتلینا لما اإلبتالءات في نسخط خالنا اللي ھو بحكمتھ جھلنا
 كتیر أو وتعالى سبحانھ نحبھ قادرین مش خالنا اللي ھو برحمتھ جھلنا
  !! رداباا إلتزام ..  ةبارد توبة عندنا التوبةت بق!! یحبھ قادر مش مننا
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 مشتاق فأبوه،  ألبوه راجع وأخیراً  ةسن عشرین من أبوه ساب إبن زي
 سالم وسلم كده إیده مادد قام اإلبن ، علیھ وبیجري بیھ وفرحان
  ... یا جماعة باااااااردبقى  إلتزامنا .. ألعلىا المثل و!!   وخالص
 قلبك في صادق حار حب لقاء مفیش..  ارداااااااباا نا بقى التزامإلتزام
  ! ده والبعد والمعاصي الذنوب كل بعد إلیھ راجع وإنت هللا تجاه

  

 تقول سنین ٥ بقالھا مخلفتش واحدة بیخلي اللي ھو بقدرتھ جھلنا 7
 متجوزتش واحدة بیخلي اللي ھو بقدرتھ لناجھ ؟؟؟؟ أخلف معقول ھو

  ؟؟ ماقفلت بعد تفرج معقول ھو ؟؟ ماكبرت بعد أتجوز معقول ھو تقول
  !! بقدرتھ جھلنا على یآآآآآآآآآآه

  

 جھلنا..  المعصیة في علیھ نتجرأ خالنا اللي ھو بعقابھ جھلنا 7
 لما تالتربعھم في سرحانین ركعتین نستكتر خالنا اللي ھو بعظمتھ

  !! اللیل جوف في لربنا صلیھمن
  

R   

  ... لربنا نوصلمنانا .. نعرف ربنا  منانا شعارنا اللیلة كده نشالع
  ..  وتعالى سبحانھ الجلیل للملك بقلوبنا نوصل منانا

  

U عظیم ربنا إیھ قد عرفتي لو آهآآآآآآآآآآآآ .. عرفناه لو آآهآآآآآآ !!  
  !! غني ربنا إیھ قد !! كریم ربنا إیھ قد!!  رحیم ربنا إیھ قد
  !! بالعاصي ربنا عقوبة إیھ قد عرفت لو آهآآآآآآ
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  !! بالطائع ربنا رحمة إیھ قد عرفتي لو آهآآآآآآ
  ؟؟ بالتائب ربنا فرح إیھ قد عرفت لو آآهآآآآآ

  !!؟؟ یاجماعة عرفنا لو آآآآآآآه
  

  ؟؟ إلیھ یوصل نممك بك ربنا فرح عارف إنت 7
  .. ده الحدیث واشوف.. أیوه إنت  ؟؟ أنا بیا ربنا فرح
  : r هللا رسول قال .. حي قلب أي یزلزل .. وهللا القلب یزلزل حدیث

  متفق علیھ  ) معاذ بن سعد لموت الرحمن عرش اھتز( 
  r النبي السلسلة الصحیحة ، في صحیحة ةزیاد لھ لقیتالحدیث ده 
  :بیقول فیھا 

  ) وجل عز الرب فرح من معاذ بن سعد لموت العرش إھتز( 
  

 !!!.. دي للدرجة عبد یحب ممكن ربنا .. فرحان ربنا!! سبحان هللا 
 لدرجة بلقائك یفرح !! دي للدرجة بیھ لقائك یوم بیك یفرح ممكن ربنا
  .. الفرح من یھتز العرش ھو اللي الكون في من أعظم المخلوقات إن
  : الحدیث في یقول r الرسول إن لدرجة بتوبتك بیفرح اللي

 معھ مھلكة دویة أرض في نزل رجل من المؤمن عبده بتوبة أفرح  (
 وقد فاستیقظ نومة فنام رأسھ فوضع،  وشرابھ طعامھ علیھا راحلتھ
 هللا شاء ما أو والعطش الحر علیھ اشتد إذا حتى فطلبھا،  راحلتھ ذھبت
 رأسھ فوضع ، أموت حتى فأنام فیھ كنت الذي مكاني إلى أرجع قال
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،  وشرابھ زاده علیھا عنده راحلتھ فإذا فاستیقظ،  لیموت ساعده على
  متفق علیھ)  وزاده براحلتھ ھذا من المؤمن العبد بتوبة فرحاً  أشد فا

  

 الزاد ومعاه بعیر معاه كان رجل من أحدكم بتوبھ یفرح هللا یعني 7
 وخالص،  ضل والبعیر ، راح كلھ الزاد ، وفجاة لوحده الصحراء وفي

 الزاد لقي ، عینیھ وبیفتح ة ،شوی شجره تحت نام !!أیقن بالھالك 
  ؟ إیھ شعوره كان الراجل!  دامھق والبعیر دامھق

 النبي كان دي من أكتر الدنیا في فرحھ فیھ كان لو بیقولوا العلماء
 بیكي ربنا فرح عن... رجعتلھ لوبیك  ربنا فرح عن بیھا رعبّ  r صلي
  .. عتیلھرج لو

  

  إنتي م وإنت م عشان ربنا يفرح بيك كده؟؟؟؟؟
  إحنا ميييييي يا جماعة ؟؟؟؟؟؟

  !!سبحان اهللا ..!! ده إحنا عبيد عند اِّـلك منسواش أي حاجة 

 وال صح تعبده لما انك لدرجھ بعبادتك بیفرح اللي تعرف عایزك 7
  !!ة المالئك بك باھيیُ  ، وتبكي تسجدلھ

.  

ó  ؟؟با فرحان إنت ؟؟بیھ فرحان إنت طب،  ربنا فرحبعد ما عرفت  
رد  !! واااحزناه بتقولزوجتھ  ، بیموت وھو t رباح بن باللسیدنا 
  !!! وااااافرحتااه قولي قالھاعلیھا و
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  !؟ وااافرحتااه ھتقول دلوقتي الموت ملك جالك لو إنت
  

 ةعائشوالسیدة  .. بیبكي بكر أبو، سیدنا  بیموت وھو r هللا رسول
  : بیقول r والرسول..  بیبكي كلھ .. بتبكي

  ) ىاألعل الرفیق بل األعلي الرفیق بل (
  .. وتعالي سبحانھ لربنا رایح وھو فرحاااااان

  ؟؟ تشوفھ نفسك ؟؟؟ لربنا اقاااامشتا ؟؟ لیھ مشتاااااق إنتیا ترى 
  

 ، ) ربكم سترون إنكم( :  للصحابة بیقول  r الرسول شوف 7
  :قالھم  ؟؟ إییھ..  إستنوا قالھم r الرسول ... حوافر طبعاً  الصحابة

 -الفجرصالة  – الشمس طلوع قبل ةصال علي تغلبوا أال إستطعتم فإن( 
  صححھ األلباني ) فافعلوا  -  العصر صالة - غروبھا قبل وصالة
  ؟؟ یییییھلیی..  والفجر العصر بصالة هللا لوجھ النظر ربط r الرسول

  .. الشھوات وقت ده اللیلو .. نایمة الناسو لاللی في بییجي الفجر ألن
،  نایم واللي،  حبیبھا مع سھرانة واللي حبیبتھ ، مع سھران اللي
  .. النت على قاعد واللي،  مسلسل قدام سھران واللي
  !واتالشھ الفجر صالة عن بیعطل فاللي..  اتالشھو وقتاللیل 

  
 شغلھ في ده..  اباألسب..  الشبھات وقت العصر فیھ اللي النھار إنما
 عن بیعطل فاللي ، ستھدرا في وده،  محلھ في وده،  تجارتھ في وده
  ... باألسبا العصر صالة
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 ؟؟.. ربنا رؤیة عن حجبشتمت عایز كبیقول r الرسول وكأن 7
 والشھوات األسباب إوعوا ؟؟.. ربنا رؤیة عن متحجبیش عایزة

  .. ربنا عن تحجبكوا حاجة إوعوا..  ربنا عن تحجبكوا
  

مع إنھ ال تنفعھ الطاعة وال تضره  ..یا شباب  ربنا ھو الملك الكریم
 لما الصحابة أحد ةلدرج بس بیفرح بتوبتك ورجعولك ؛.. المعصیة 

  :  قال ده لموضوعا فھم
  ، ةالقيام يوم أبي و أمي يحاسبني أن رتيخ لو (

  ) اهللا خترتأل ، اهللا يحاسبني أن وبين
 

  یختار ربنا ؟؟؟لیھ ھ ؟؟ لییییییییییھ3
  ..!! وأبوك أمك من بیك أرحم ربناأصل 

  

Y 
  إزاي الكالم ده ؟؟؟؟؟7 
 ملك إنما،  عملھا ة فورالحسن یكتب إنھ الحسنات ملك بیأمرربنا  9

  ترجعو تتوب لعلك ؟؟ھ لی؛  میكتبھاش ساعات ٦یقعد  السیئات
  .. وتعالي سبحانھ
É هللا رسول قال r :  
 المخطئ المسلم العبد عن ساعات ست القلم لیرفع الشمال صاحب إن( 
نھ األلباني ) واحدة كتبت وإال ، ألقاھا منھا هللا واستغفر ندم فإن،  ّ   حس
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 Ö قال رسول هللا ..  نفس مائةال قاتل حدیثعارفینr :  
  

 أعلم نع فسأل،  نفسا وتسعین تسعة قتل رجل قبلكم كان فیمن كان( 
َّ فدُ ،  األرض أھل  نفسا وتسعین تسعة قتل إنھ فقال فأتاه ، راھب على ل
 أعلم عن سأل ثم،  مائة بھ فكمل،  فقتلھ،  ال فقال؟؟  توبة من لھ فھل
َّ فدُ  ، األرض أھل  من لھ فھل نفس مائة قتل إنھ فقال،  عالم رجل على ل
 كذا أرض إلى قانطل؟؟  التوبة وبین بینھ یحول من،  نعم فقال؟؟  توبة
 أرضك إلى ترجع وال ، معھم هللا فاعبد هللا یعبدون أناساً  بھا فإن وكذا
،  الموت ملك فأتاه الطریق نصف إذا حتى فانطلق ، سوء أرض فإنھا

   الرحمة مالئكة فقالت،  العذاب ومالئكة الرحمة مالئكة فیھ فاختصمت
 یعمل لم إنھ العذاب ئكةمال وقالت ، تعالى هللا إلى بقلبھ مقبالً  تائباً  جاء 

 ما قیسوا فقال،  بینھم فجعلوه آدمي صورة في ملك فأتاھم،  قط خیراً 
 إلى أدنى فوجدوه فقاسوا،  لھ فھو أدنى كان أیتھما فإلى األرضین بین

  ) الرحمة مالئكة فقبضتھ،  أراد التي األرض
  ) أھلھا من فجعل بشبر أقرب الصالحة القریة إلى فكان:  روایة وفي (
 تقربي أن ھذه وإلى تباعدي أن ھذه إلى هللا فأوحى : روایة وفي (

  متفق علیھ ) لھ فغفر،  بشبر أقرب ھذه إلى فوجدوه بینھما قیسوا وقال
  

Ö  مشو!!  قتل دهى ، زن مش ده ، سرق مش یا جماعة دهالراجل 
 في مقتلھمش ده نفس ١٠٠ قتل واللي،  نفس ١٠٠قتل ده؛  نفس قتل
 صحیفتھ متخیلین ده الرجل،  یقتل عمره طول قعد تأكیدبالده !!  یوم

  ؟ إیھ شكلھا
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 األبواب فتحلھ ربنا،  بقلبھ وجالھ یارب عاوزك وقالھ جالھ لما بس3
  ..أھم شئ إنك تاخد القرار.. أھم شئ إنك ترجع وتبدأ من جدید  .. كلھا
 Ûا ربن بیھ معصیتش افی عضو مفیش أنا ده بس!!  
  .. ةمفتوح كلھا ألبوابا
Û ربنا فیھ معصیتش مكان مفیش أنا ده بس ..!!  
  .. ةمفتوح كلھا بواباأل

 Ûربنا حق في معملتھاش ةمعصی مفیش أنا ده بس !  
  .. ةمفتوح كلھا بواباأل

  .. ما هتندم واهللا تعاُّـ بس وإنت
یقولھ  الرھبان من لراھب راحواحد ، وبعدین  ٩٩قتل  الرجل ده7 

وكمل بیھ   قتلھقام !  ةتوب ملكش :أنا عایز اتوب ، الراھب قالھ 
  :العالم قالھ  العلماء من لعالم راحوبعدین .. ١٠٠الـ

  ؟؟؟؟ ةالتوب وبین بینك یحول ومن
 ةالفالنی لألرض إنطلق بسیعني مفیش حاجة تقدر تمنعك عن التوبة ، 

 إنت اللي المعاصي ةبتاع االرض وسیب ةالصالح ةالصحب فیھا اللي
  .. فیھا عایش

  !! مات الطریق في ماشي  وھو..  انطلق الرجل7 
  ه؟؟اخدھی اللي مین ... العذاب ةومالئك ةالرحم ةمالئك نزلت
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 .. تباعدي أن المعاصي أرض وبین بینھ اللي ألرضل UU هللا فأوحي
وأخذتھ مالئكة ..  تقاربي أن ةالطاع أرض وبین بینھ اللي ولألرض
  ..!الرحمة 

 
Ö وصرخ بأعلى  وأحبابھ وأھلھ ووطنھ بلده ساب ألنھ.. رجعلھ نھأل

  ..صوت وقال راجعلك یارب 
 أرض جثتھ وبین مابین ةالمساف قاسوا لما شباب یا ده الرجل7 

،  بشبر ةالطاع أرض إلي أقرب وجدوه؛  ةالطاع وأرض ةالمعصی
  .. ةالرحم ةمالئك فقبضتھ
Ö  أو العذاب ةمالئك تقبضھ ان بین رقف كانت !!ة خطو!! شبر واحد 

 ریاض من ةروض یبقي قبره نإ بین فرق كانت ة ،خطو ..ة الرحم
 تلظي راااناا یدخل إنھ بین الفرق كانت .. النار حفر من ةحفر وأ ةالجن

 مما فااكھة فیھا جنااات یدخل إنھ وبین ، والیحموم الزقوم طعامھ
 إنھ وبین بینھ كانت. !!.خطوووه.. یشتھون مما طیر ولحم یتخیرون
 في األعلي الفردوس في یسكن إنھ وبین الحمیم رأسھ فوق من یصب
  !!! خطوة .. وتعالي سبحانھ هللا عرش جوار

  ..!!ة يا شباب ووووخطوووووو
Ö ةخطو((لیك  ربنا وقبولح ربنا وفت عطاء وبین بینك یكون ممكن ((  
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  ..خدها دلوقتي 
  ..لرجوع خد القرار الشجاع ؛ قرار التوبة وا

  
Rوإنت كلك یقین إنھ  ، یارب راجعلك وقول جواك من صرخأ یال

  ..ھیقبلك ویفرح بیك كمان 
Y الرسول شوف حدیث r :  
،  وتسعین تسعة عنده فأمسك،  جزء مائة الرحمة وجل عز هللا جعل( 

 رواه البخاري ) الخلق یتراحم الجزء ذلك فمن،  واحداً  جزءاً  األرض في وأنزل

  ؟؟؟الكالم ده  إیھ یعني 7
بیك ،  ربنا رحمة من% ١ من ةذر بیك وأبوك أمك رحمة یعني3
  ..بیك  ربنارحمة  من% ١ من ةذر بیك والدكأو رحمة زوجتك یعني

D ؟؟ بعد كل ده لسه ُمصّر تبعد عنه  

  ؟؟؟؟؟ ھیقبلني مش بتقول لسھ ده كل بعد ؟ تعصیھ رّ صِ مُ  لسھ
  ؟؟؟؟ ایز تتغیر؟ لسھ بتقول مش ع؟؟ لسھ بتقول إنك متنفعش

  .. ھسیبك إنت اللي تجاوب على نفسك3
   

ó  ة الجن ..إنت عارف رحمة من أعظم رحمات ربنا..  
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  إیھ؟؟؟ عملوا الصحابة قلوب في دخلت لما الجنة.. یا شباب  الجنة
 العبد نعم ( قالھ r النبي لما عمر ابن ؟؟؟ سنة وال فرض ده شمقالو
 لیھ مقالوشدنا عبد هللا ابن عمر سی ) اللیل من یقوم كان لو هللا عبد

  ؟؟؟؟ إیھ وال فرض اللیل قیام ھو ؟؟ هللا یارسول
ّق ، أل   ! إخواني یا الجنة عایز.. الجنة عایز ألنھ..  طول على طب

 ھدوم..  یتصدق فلوس یجیلھ ما كل كان عنھ هللا رضي عفراء بن معاذ
  .. یتصدق أكل .. یتصدق
 ألوالده حاجة یترك یكلموه..  لموهیك اخواتھا فكلمت ..أنجبت  فزوجتھ
  : قال ؟؟؟ إیھ قالھم ، فقالھم

  ) النار من أجده شئ بكل أستتر أن إال نفسي أبت (
!!  قھریة عاطفة دي!  قادر مش یعني ، نفسي أبت..  هللا.. هللا.. هللا
  ! مطلعش وأنفق في سبیل هللا علشان انجو من النار دراااااقاا مش

 جھنم یودیني شئ كل أفعل أن إال نفسي بتأ بیقول دلوقتي الشاب
  !!!!والعیاذ با 

  .. عني لنارا باب بیھا ھأقفل ھاالقیھا حاجة أي أنا بیقول معاذ إنما
  .. معملش كده  قادر مش أنا
 ینجیني ربنا إن عسى جھنم وبین بیني ستار ھعملھا ھاألقیھا حاجة أي

  ! بسببھا

Ö يا إخو ؟؟؟اااااااي ؟اني الناس دي فّكرت إزشايف  
  شايف أحالم اليقظة بتاعتهم بقت إييه ؟؟؟؟؟
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 ؟؟ هللا رسولیا منین بییجي الجنة لبس وقالھ r للنبي راح صحابي لما
  ؟؟ هللا رسول یا منین بییجي ؟؟ بیطلع وال بیتعمل
  !!سبحان هللا  .. تغیرتإ نفسھا بتاعتھم الیقظھ أحالم

  

  ؟؟بالجنة  تحلمي قعدتي مرة إنتي ؟؟بالجنة  تحلم قعدت مرة إنت 7
 القصر بلكونة من تبص لما تحلم قعدت ؟؟ إیھ شكلك الجنة في ھتبقي
..  جماعة یا دین عاشت دي الناس ؟؟؟ إیھ ھتشوف الجنة في بتاعك
  .. وتعالى سبحانھ با عالقتھا في فعال دین عاشت
  ؟؟ أفضل الصدقھ أي:  یقولھ r للنبي یروح كان الصحابي كده علشان

  ..في مجال الصدقة ترفعني في الجنة درجات  حاجة أحسن عایزعني ی
  

Rللنبي تروحي إنتي یعني r ؟یا رسول هللا أفضل الحجاب أي تقولیلھ  
 جمیلة كنتي مھما فتلبسیھ.. النقاب ..  المؤمنین أمھات حجاب:  یقولك

 ھتتحاربي كنتي مھما .. بیكي وبتعجب بتبصلك الناس كانت مھما.. 
  ..!!  كلھ الكون من علشانھ

  

R ؟؟ أفضل لتزاماإل أي هللا یارسول تقول وإنت  
 ربنا تعبد درقا ولسھ..  بصحتك لسھ صغیر شاب وإنت تلتزم إنك

 المھم ، كبیر كنت لو حتى أو طبعاً ..  وتعالى سبحانھ ربنا دین وتخدم
 هللا على االقبال في صدق..   بصدق..  بصدق ربنا علي تقبل إنك

  .. ىوتعال سبحانھ
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 __}٣١{ __  

  

  :: )٢(منایا أوصّلک یا رب :: 
  

  .. الشيخ ذلك يقوله لما منصتاً الرحمن عبد ومازال

  :تابع الشيخ كالمه قائالً 
  

ó ؟؟ إیھ قد رحمة ربنا بیك عارف إنت  
 خدتھ،  منھا تاه ما بعد إبنھا لقت إمرأة شاف r الرسول جماعة یا

 ولدھا طارحة ھذه أرأیتم ةللصحاب قال r الرسول .. وحضنتھ وضمتھ
 أرحم هللا(   لھم قال!  هللا رسول یا طبعاً  یمكن ال قالوا... ؟؟ النار في

  ..!!سبحان هللا ..  ) بولدھا األم ھذه من بعباده
  

ó إنت عارف لو ربنا حبك ھیحصلك إیھ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
  ..ربنا أحبك  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه لو.. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه لو ربنا أحبك 

ب ربنا لما َ ب لما..  خلیال إتخذه إبراھیم سیدنا ح َ  رزقھ إبراھیم سیدنا ح
ب لما..  یخلف مستحیل وكان كبر علي الذریة َ  أفاض إبراھیم سیدنا ح
 ضیوف بیحسبھم وھو المالئكة وفد جالھ لما لدرجة المال من علیھ

  ... بالعجل بیقدم یعني..  فوراً  عجل دبحلھم
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ب لما .. والغنى الكرم شاف ھیمإبرا سیدنا َ  من نجاه إبراھیم سیدنا ح
 كل من نجاه... الظالم مصر ملك من نجاه .. النمرود من نجاه .. النار
  ...  طریقھ في وقفوا اللي
ب لماربنا  َ ب لما..  واسطة بدون كلمھ موسى سیدنا ح َ  موسى سیدنا ح
ب لما.. البحر شقلھ َ ي( قالھ موسى سیدنا ح ِّ ن ِ طَ  إ ُكَ اصْ ت ْ ی َ َى ف ل َ ِ  ع َّاس ..  )الن
ا(قالھ  َ ن َ أ َ ُكَ  و ت ْ َر ت ْ ُكَ (قالھ ..  )اخ ت ْ ع َ ن َ ط اصْ َ ي و سِ ْ َف   .. )لِن
ب لماربنا  َ كَ ( قالھ محمد سیدنا ح ُ ر مْ َ َع ھُمْ  ل َّ ن ِ َفِي إ مْ  ل ِ تِھ َ ر ْ ك ھُونَ  سَ َ م ْ ع َ  .. )ی
 مرعُ  ألنھ ؛ r النبي بحیاة بیقسم ربنا..  العلماء أذھلت دي لعمرك
ر..  غالي مْ  عمرك قضیت ؟؟ إیھ في عمرك قضیت إنت..  طاعة كلھ عُ
  معصیة؟ في وال ؟؟ معصیة وال طاعة فیھا ال أعمال في وال ؟ غفلة في

  ؟؟؟؟؟؟ جمااعة یا إیھ في عمرنا قضینا
  ؟؟؟؟ إیھ ربنا عند یساوي عمرك ترى یا

ب لماربنا  َ َّكَ ( لھقا r محمد سیدنا ح ن َ ی ِّ ل َ ُو ن َ ل َ ً  ف َة ل ْ ا   قِب َ اھ ضَ ْ َر    .. )ت
فَ (قالھ  ْ و َسَ ل َ یكَ  و ِ ط ْ بُّكَ  یُع َ ى ر ضَ ْ َر ت َ َّكَ ( لھقا.. ) ف ن ِ إ َ ا ف َ ُنِن ی َعْ أ ِ   ..) ب
َك ربنا لو ب َ   ؟؟ إیھ ھیعملنا لھ وصلنا لو ؟؟ إیھ ھیعملك ح

  .... رباااااااایااا نوصلك منانا
ل یارب  تحت تسجد قلوبنا اجعل یارب..  ااربااااااایا لیك قلوبنا وصّ
 یارب..  ربیا وكمالك جاللك رؤیة على قلوبنا افتح..  یارب عرشك
  .. ربیا الباب لنا وافتح واقبلنا وصلنا..  یارب معرفتك أھل من خلینا
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ó ؟؟ إیھ قد علیك ربنا نعم عارف إنت  
 فبیكلمني ، شدیدمرض  مریض قریب لھ وكان الفضالء أحد قابلت
 كل وبین المخ بین ما اللي األعصاب ، ده المرض عن بیقوللي بأسف
  !!.. یضمر كلھ الجسم فیبدأ ، وتموت فجأة تضمر الجسم أعضاء
 ؟ لیھ .. ورجلیھ إیدیھ في شلل جالھ مرحلة أول في..  األول في بیقول
  .. ضمرت بتاعتھم األعصاب ألن
  .. ضمرت اللسان عضالت لیھ؟ ، ینطق بیقدر معدش كدة بعد قال
  .. ضمرت عالبل عضالت ؟؟ لیھ ، یبلع بیقدر معدش كده بعد الق

  ؟؟؟...  ده إیھ!!  أبیض نھااااااار یا قلت
  !! البلع بنعمة حاسس ومش ویبلع الماء كوبایھ بیشرب الواحد ده

  

D إنھ ویرحمنا،  بالجنة یرحمھ ربنا شانلع بیبتلیھ ربنا ده الرجل 
  ! بیھا حاسیین مش إحنا إیھ قد نعم وھبنا نھإ یعرفنا
 بیصیب الطب كلیة في درسناه رضم كام جماعة یا یفتكر بیقعد الواحد
لیة  بیصیب درسناه مرض كام و ؟؟ ورحمتھ بفضلھ منھ معافینا ربنا الكِ
 معافینا ربنا الكبد بیصیب درسناه مرض وكام ؟؟ منھ معافینا ربنا القلب
  منھ؟؟ معافینا ربنا واألعصاب المخ بیصیب درسناه مرض وكام ؟؟ منھ

D 

  ..سبحان الملك الجلیل العظیم 
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ó ؟؟؟ إیھ قد العظیم ربنا قدرة عارف إنت  
  .. الجلیل الملك قدرة مع وقفة..  بقى وقفة لھا الزم دي... یااااااااااه
 أي یتخیلھ ال بشكل فیھ متحكم ربنا..  ملكوووت ده إخوانا یا الكون
 مدارھا من فیھ خرجت لو الشمس..  جماعة یا ملكوووووت..  عقل

!!  الشمسیة المجموعة وعلى الشمس على مصیبة ؟؟ إیھ ھیحصل
 یفكرنا ربنا علشان المرئي الكون بیجوبواملیاراااااااااااات من المذنبات 

 عاصي أي یرجم إنھ وقادر .. بیھم شیطان كل یرجم إنھ قادر إنھ جمیعاً 
  .. وتعالى سبحانھ عصاه لو بیھم
 سبحانھ العظیم الجلیل الملك قدرة ؟؟ إیھ قد ربنا قدرة عارف إنت

ّ سخ إنھ ربنا قدرة من ؟؟؟ إیھ قد وتعالى .. علشانك الكون في شئ كل رـ
  ؟؟؟؟؟؟؟ بإیھ ربنا علشان ضحیت إنت المقابل في یاترى
 ربناتشكر  علشان عملت إنتیا ترى  .. إنت لیك عملھ ربنا ده كل

  ؟ إیھ وتعالى سبحانھ
 یبقى بس ، جنیھ بربعھنقول  دول من حاجة كل ليع حاسبك ربنا لو

  ؟؟؟؟ لربنا رااااملیا كام علیك
ó  ؟؟ دي فاتت اللي المعلومة فیھا بنقول كنا اللي الدقیقة فيعارف  
 نفس خدتأ رئتك .. للجسم دم لتر ٢٠ ضخ قلبك بس دي الدقیقة في

 للجسم الرسائل آالف بعت مخك .. أكسجین ھوا لتر ٢٥ وخرجت
 بیضخ جسمك..  تمام یقولھ یبعتلھ الجسم تمام الجسم إن بھتن عشان
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 أي ضد جسمك عن تدافع عشان البیضاء الدم كرات من مالیین ویصنع
لیة !دخیل جسم أي أو مكروب   !! السموم من دم ونصف لتر رشحت الكِ

  !!!!!؟؟؟كله  إيه ده

 قاعد وإنت دي فاتت اللي بس الدقيقة فيكل ده 

  !!! حاجة بأي حاسس مش
  

Ö  ؟؟ وتعالى سبحانھ الملك من الرھیبة النعم بكمیة حاسس مشلسھ!  
غَ (:  یبقول ربنا َ ب َسْ أ َ ُمْ  و ك ْ َی ل َ ھُ  ع َ م َ   .. نعم مغرقكم یعني) نِع

غَ ( َ ب َسْ أ َ مْ  و ُ ك ْ َی ل َ ھُ  ع َ م َ ةً  نِع َ ر اھِ َ ً  ظ َة ن ِ اط َ ب َ .. یعني مش نعم ظاھرة وبس ...  )و
  ! الظاھرة من مانك أعظم والباطنة.. ده نعم ظاھرة وباطنة .. ال 
  ... ربیا سالااااااااااااااااام یا

  

ó ؟؟؟ إیھ قد ربنا قدرة تعرف لو آآآآآه  
 قلبھ في دخل ، النار دخل إبراھیم سیدنا لما ؛ الجلیل ربنا قدره

 نار یا قال ربنا!!  خایف مش وھو النار فدخل ، ربنا  بقدرة اإلحساس
  .. وسالماً  برداً  كوني
  ..!!! موقدة ناااااار ده!!  جماعة یا كبریت عود مش ده
  ؟؟ وبتتأمر عبد النار ھي...  كوني نار یا بیقول ربنا
  .. برداً  كوني لھا قال... وتعالى سبحانھ  عبد آآآآآه
  ! إخواني یا لحظة في جنة النار قلب ؟؟؟ إیھ عمل ربنا شوفوا
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 لبھالكیق..  ھموم ونار..  مشاكل ونار..  إبتالءات نار حیاااااتك یاللي
  .. هللا بقدرة أیقن إنت بس ؛ جنة ربنا

ا( َ ن ْ ل ُ ا ق َ ارُ  ی َ ُونِي ن ا ك ً د ْ َر ا ب ً م َ ال َ س َ َى و ل َ اھِیمَ  ع َ ر ْ ب ِ   ؟؟؟.. دي المعجزة إیھ) إ
 بالفعل ناس مننا فیھ إحنا..  مننا لناس عملھا ربنا بس معجزة يد

  ؟؟؟ إزاي..  بالفعل حدث..  كده معاھا حدث
 أمتي على زمان أتيی (:  قال r الرسول اللي اإللتزام ةبتاع النار

 كتر من النار زيبقى  اإللتزام ) الجمر على كالقابض دینھ على القابض
 وجعلھا .. وسالماً  برداً  التزموا اللي للشباب جعلھا ربنا بس..  الفتن
  ... القدیر الملك ھو علشان ؟؟ لیھ .. وسالماً  برداً  التزموا اللي للبنات

 والتاني ؛ الفتن من یصرخ قاعد واحد..  شباب تنینا تالقي كده شانلع
  !! حاجة شایف مش أنا ؟؟ یابني إیھ فتن بیقولھ

  .. بفضلھ وكرمھ ورحمتھ وسالماً  برداً  لھ جعلھا ربنا ؟؟ ھیییییییلی
  

R  لكم ینبت وقدرتھ با ویقینھ إبراھیم سیدنا إیمان خذوا.. یا شباب 
  .. النعیم جنات الفتن عصر في

 ولیلة والكورنیش الجامعة في لكم ینبت إبراھیم سیدنا إیمان خذوا
  .. في نار الفتن النعیم جنات باللیل الخمیس
 الساحل بعرض كیلومتر ٩٢الـ في لكم ینبت إبراھیم سیدنا إیمان خذوا

 سبحانھ هللا حرمات فیھا بتنتھك وقرى معاصي كلھم اللي الشمالي
  .. النعیم جنات لكم ینبت وتعالى
R جنة كلھا دي الفتن یحولكوا ربنا نتواإو إبراھیم سیدنا إیمان اخذو!  
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  !إنتي إحرقیھا قلبك؛ تحرق الفتن إوعي..هللا قدرة في یقینخلوا عندكم 
  !! وا یا شبابإوع .. إنت إصلحھ..  یفسدك الواقع إوعي

  

ó ؟؟؟یا جماعة  إیھ قد ربنا قدرة رفنت لو آآآآآه  
 رمضان في سنة كام من المصري نالتلیفزیو فيقصتھ  جت الناس أحد
،  البصري العصب في ضمور إسمھ العین عصب في بمرض أصیب، 

 لو العصب!!  خالص باظ لو العصب!!  تاني یشوف مستحیل یعني
 مع وبیتابع بالعمي أصیب الرجل!!  تاني مبیجیش خالص مات ضمر
..  یشوف إنھ إشتاق رمضان في جھ!!  أمل مفییش سنین ١٠ دكتور
 في ربنا یدعي یدعي یدعي قعد جھ... عینھ یفتح نفسھ..  یشوف نِفسھ

 ٢٧ لیلة الدعاء في ویشد یدعي بدأ ٢٣ لیلة في ماجھ لغایة رمضان
 في وجت مفتح نفسھ لقى فجأة ، ربنا وبیعبد بیصلي التھجد في واقف

 ... الملك سبحان.. الطبیب وجاء الرجل ھذا وجاء المصري التلیفزیون
  ..!!! جماعة یا قادر هللا!!! ؟؟ حصل ده إزااااااااي

7 
  !! الدنیا في أسباب أي فوق اللي هللا قدرة في یقینا یرجعلنا علشان
 وربنا أعمى واحد قصة باجیب أنا...؟؟ لییییھ ده الكالم بقول أنا طب

  ؟؟ ھیل ؟؟...شفاھا وربنا سرطان عندھا وواحده..  بصره
  

  .. جماعة یا ربنا قدرة في وقنوووونو شانع
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 إنھا ومستصعبة كده من أبسط مشاكل عندھا ناس بییجي ده كل بعد
  !! یحلھالھا ربنا وإن یااارب تقول
  !!؟؟..خایفییین!!  ربنا من خایفة ناااس في ده كل بعد

 الملتزمین بعض فیھ أصل.. الكلیة في أسقط ممكن إلتزمت لو أنا یقولك
  ! لیاتھمك في سقطوا
 في وسقط الدفعة على األول وكان البنت حب الولد لما یا جماعة یعني
 خاف الشباب وال الحب من مخافتش الناس،  حبھا ما بعد سنة تاني
% ٨٣.٥ جاب،  إلتزم ٨٤% بیجیب واحد لما ولكن!! ؟؟ الحب من

  !!!!سبحان هللا  !! اإللتزام بسبب ده قالولك
  ... واحد ١٠٠٠ طوس واحد ده! ؟؟ جماعة یا إیھ
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  ؟؟؟ إخواني یا إزاي..  یسیبھا
  !!!الشاب اللي خایف یسیب الشغل الحرام بتاعھ علشان الرزق  7

 الشھوات؟؟ أو ربنا ختارت علیھا بیتعرض لما ناس فینا إحنا یاجماعھ
  .. !! الشھوات یختاروابلألسف الشدید 

  .. بنتكلم اللي نفسنا إحنا... كلنا مننا وبتحصل حقیقة دي
  .. إخواني یا ربنا رنختا یزیینعا..  جماعة یا ربنا نختار عایزین
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  :أنا عایز أقولك .. ویا كل بنت .. یا كل شاب 
  

  .. ھتعدي بس ... مشكلة إتقطعت بأصحابك صلتك لو
  .. ھتعدي بس...  مشكلة إتقطعت كزوجب صلتك لو

  ..!!!!!مصيييييييييبة.. إنما لو صلتك باهللا إتقطعت 

  .. ھتعدي بس...  مشكلة فلوسك خسرت لو
  .. ھتعدي بس ... مشكلة شھادتك خسرت لو
  .. ھتعدي بس ... مشكلة وظیفتك خسرت لو

  !!شئ ال بقيت إنت.. ربنا خسرت لو إنما
  !وجد؟؟؟؟؟ فماذا اهللا فقد من!!!! خالص تهيتان نتإ

  

ó جدااا خطییرة قاعدة أقولكم عایز أنا كده شانلع...  
 كل الزم نصیحة أقولكوا عایز .. الخطوووووورة في یةاااااغاا نصیحھ
  ... قلبھ في ویحفرھا قلبھ في یحطھا مننا واحد

  .. عندك اهللا مقام قدر علي" 

  " اهللا عند مقامك قدر علي
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  ؟؟الكالم ده  إییییھ يیعن
تُ ( لربنا قال لما موسى سیدنا یعني ْ ل ِ ج َ ع َ كَ  و ْ َی ل ِ بِّ  إ َ ى ر ضَ ْ َر  أنا..   )لِت

 ربنا .. ربیا إلیك الشوق في كلھا الناس سبقت أنا..  ربیا مشتاقلك
ا( قالھ وتعالى سبحانھ َ ى ی ي مُوسَ ِّ ن ِ ُكَ  إ ت ْ ی َ ف َ ط َى اصْ ل َ ِ  ع َّاس  اخترتك وأنا )الن

  ..خلیكي فاكرة كویس .. خلیك فاكر ..  ھاكل الناس دون من
  )هللا عند مقامك قدر على..  عندك هللا مقام قدر على(
  

ó بیھا أنصحكوا عایز اللي الثانیة النصیحة ..  

  .. اهللا هو همك مايكون قد علي"

  " شئ كل هم يكفيك ربنا ما قد علي
  

َّ ( : تعالى قال ِن ینَ  إ َّذِ ُوا ال ال َ ا ق َ ن ُّ ب َ ُ  ر َّ ُ  هللا َّ ث امُوا م َ ق َ ت لُ  اسْ َّ َز ن َ ت َ مُ  ت ِ ھ ْ َی ل َ ُ  ع ة َ ئِك َ ال َ م ْ  ال
َال ُوا أ اف َ َخ ال ت َ ُوا و ن َ ز َحْ وا ت ُ ر ِ ش بْ َ أ َ َّةِ  و ن َ ج ْ ال ِ  ألي یلتفتوا لم یعني إستقاموا..  )ب
ھم كل .. ھمّ  ّ   ..ربیا أوصلك منایا ھمھ كل واحد.. لربنا یوصلوا إنھم ھم
... ) تحزنوا وال واتخاف أال المالئكة علیھم تتنزل(:  بیقول ربنا 

 ھكفیكواربنا  .. ھموم فیھ معدش..  تحزنوا وال تخافوا ال..  متخافوش
  ... واآلخرة الدنیا في ھمّ  كل

  ... شئ كل ھمّ  هللا كفاه..  هللا ھو ھھمّ  جعل من
ھ اللي فینا میین ّ   شباب ؟؟؟ یا نییییییییمی ؟؟ ربنا ھو ھم

  !؟؟؟ بنات یا نیییییمی
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ó أقولھالكمعایز  نصیحة تالت ..  

  ؛ شئ اهللا على تؤثر ال(
  )الشئ بهذا اهللا فيعذبك

  

 المفروض وكان بدر أسرى وأطلقوا المال أخذوا لما للمسلمین قال ربنا
  : لھم قال ، یقتلوھم

ال( ْ َو ابٌ  ل َ ت ِ  مِنَ  كِ َّ َقَ  هللا ب ُمْ  سَ ك َّ س َ َم ا ل َ ُمْ  فِیم ت ْ ذ َ َخ ابٌ  أ َ ذ َ یمٌ  ع ِ ظ َ   )ع
،  ھتنزل لما العقوبة...  أخدتوھا إنتوا يالل الفلوسیعني  .. أخذتم فیما

  ؟؟؟ ییھإی یعني!!  ربنا أوامر على فضلتھا إنت اللي الحاجة على ھتنزل
 البنت ، العقوبة ھتیجي لما..  هللا على وآثرھا بنت مع مشى الليیعني 

 وتبقى ھیتجوزھا .. ھتعذبھ..  ھتخونھ..  غیره واحد ھتحب.. ھتكرھھ
  !!! عیشتھم تنغص لھا حاجھ أي ھیحصل .. ھتموت..  شقاء حیاتھ
  !!! وتعالى سبحانھ هللا على وفضلھا أثرھا ألنھ ؟؟؟؟ لیھ

  

  ربنا؟؟ على ولد تؤثري إوعي!!!!  ربنا على بنت تؤثر إوعى
  ... مركز أو فلوس أو شهوة ربنا على تؤثر إوعى

  

 ..حیاتنا في حاجة أعلى ھو..  جماعة یا حیااتنا في األول ھو ربنا خلوا
 مالي وذكره قلوبنا مالي حبھ اللي ھو.. حیاتنا في حاجة أغلى ھو

  ... الجلیل الملك نسبحا .. جوارحنا مالیھ وطاعتھ.. ألسنتنا
  



  
٢٠٣  

 __}٣٢{ __  

  

  :: )٣(منایا أوصّلک یا رب :: 
  

  .. الممتع حديثه في مستمراً الشيخ ذلك مازال

  .. يقولها كلمة لكل منصتاً الرحمن وعبدومازال 
  

ó ؟؟ إیھ قد ربنا وغنى ؟؟؟ إیھ قد ربنا كرم عارف إنت  
 ھتشوفوا ترى یا ، العالم في واحد أغنى خزنة یاجماعة فتحتلكوا لو أنا

  ؟؟ یھیییییییییییییییییییییییإفیھا 
 والدوالرات والفلوس الدھبو السنداتھتشوفوا ..!!  أبیض یانھار

  ...!كلھا دي والكنوز األموال إیھ ؟؟ ده إیھ .. والیورو والریاالت

Ö 

 
  ؟؟؟ فیھ بما والكون واألرض المساوات ملك خزائن في إیھ ھنشوف

  .. الكریم باب على واقفین إحنا جماعة یا .. الجلیل الملك سبحااااااان
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 الفرصة منضیعش..  جماعة یا اللیلة..  علیكم با اللیلة ایزع أنا 7
..  هللا بإذن كلنا .. الصالة سجادة على نقف كلنا اللیلة..  علینا دي

 یا عایزین.. وتعالى سبحانھ المولى من عایزنھا إحنا حاجة كل نطلب
.. نقف على باب الكریم  .. الفجر لغایھ .. الفجر لغایھ دي اللیة جماعة

   .. خائبة ھتنزل ممكن ومش إلیك إیدینا رفعنا إحنا یارب ونقولھ فنق
  

ó ؟؟ ربنا عظمة إیییھ قد عارف إنت  
 أطت ، تسمعون ال ما وأسمع ترون ال ما أرى إني (:  بیقول r النبي

 واضع وملك إال أصابع أربع موضع فیھا ما ، تئط أن لھا وحق السماء
نھ األلبا ) ساجدا تعالى  جبھتھ ّ   نيحس
  ..أنا عایزكم تتخیلوا المنظر ده یا جماعة  ؟؟ ده الكالم إیھ یعني
  ... آآآآآآآآه .. رمضان ٢٧ لیلة المكي الحرم منظر عارفین إنتوا
 أصالً  العمرة تكمل متعرفش الناس ممكن!!   موووت حاجة بیبقي ده
  !!! فیھ یتنفس الواحد مكان مفیش!!  فیھا اللي الزحمة كتر من
 نراكعی واللي ساجدین اللي المالئكة من ده المنظر نفس االسم في أھو

  !!  قائمین واللي
 ءالسما في دلوقتي لغایة هكتشفوإ العلماء اللي الجزء ..!! إستنى بس
 بتطیر رةطیا ركبت لو إنت یعني تخیل!!  ضوئیة سنة ملیار ٣٦ الدنیا

..  وئیةض سنھ اااراااااملیاا ٣٦ بیھا اشياااماا وفضلت الضوء بسرعة
  !!! اكتشافھ تم اللي السماوات حجم ده ھو أھو
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 سنة ملیار ٣٦ـال منظر ھو مكة في ٢٧ ةلیل الحرم منظر بقى تخیل
  !!یارب  سبحانك وتقول تسبح قاعدة مالئكة، كل ده  ضوئیة

  

  ..!!هللا سبحان...  ده الكبریاء إیھ..  ده الجالل إیھ..  دي العظمھ إیھ
  

 أميبعبد البقرة و أنا یقول غاندي زي كافر احدو ده كل بعد وتالقي
  !!اعوذ با ..  با أعوذ..ة البقر وإلھي ةالبقر
 وھو جداً  فرحان ھیبقى البقرة إبن یا قالھ واحد لو یعني!!! بقره

  !!أعوذ با  !! عتزازباإل حاسس
  .. یارب الحمد لك اللھم وتقولھ بقى تسجد كده تعرف لما

  ..وكفى بھ نعمة  اإلسالم مةنع على الحمد لك اللھم
 بقى المصحف إمسك. . بقى ده المصحف تمسك.. لما تعرف كده   &
  وإنت فیھ قراوٌ  ةاللیل مسكھإ..  لیھ ھجرك من علیھ اتراكم التراب اللي
  : وتقول وتحضنھ وتمسكھ واقف

  " اإلسالم نعمة على ربیا لیك شكرالو حمدال" 
  .. ربیا منھ نعرفك نقدر كتاب أعطیتنا إنك یااااارب لك الحمد
  .. ویعرفنا بیك یارب لیك یوصلنا كتاب أعطیتنا إنك یااااااارب  الحمد
 سبحانھ ربنا وكرم وتعالى سبحانھ ربنا بعظمة حاسس إنت یاترى
  ؟؟ إیھ قد وتعالى
 وتعالى سبحانھ الجلیل الملك عظمة مع عایشیین إحنا جماعة یا یاترى

  ؟؟؟؟ إیھ قد
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ó ؟؟ إیییییییییھ قد ربنا بةعقو عارف إنت  
  !!!!!!!؟؟ ربنا عقووبة

 شدید ربنا إن نعرف الزم بس !! والحب الرحمة عن بنتكلم إحنا آه
  : تعالى قال ..!!!!العقاب

ىءْ (  بِّ َ ادِي ن َ ب ِ ي ع ِّ ن َ ا أ َ ن َ ُورُ  أ ف َ غ ْ حِیمُ  ال َّ َّ *  الر ن َ أ َ ِي و اب َ ذ َ َ  ع ابُ  ھُو َ ذ َ ع ْ لِیمَ  ال َ    ) األ
  

 .. للناس ربنا تحذیرات من وده .. والعواصف اكینوالبر الزالزل عندنا
  !! الملك من وإنذارات اتوتھدید اتتحذیر دي كل
  ؟؟ ربنا على بنتجرأ لسھ ده كل وبعد!!!  بنترعب بنشوفھ لما ده كل
  !!! جلیل یا ملك یا علیك یاجرأتھم !؟ هللا على عاصي واحد كل جرأة یا

 ؟؟ بنتي یا ده إیھ ..جرأة سھالب في ربنا على جریئة ماشیة البنت تالقي
رأ إیھ ؟؟ ده نفسك في عاماله إنتي اللي یابنتي إیھ ُ  فیھا إنتي اللي ةالج
 ال بجرأة تبصلھا ةواقف الشارع في ةواقف اللي والناس ؟؟ دي هللا على
  !!!سبحان ربي  ..!!! هللا على جرأتھا عن تقل
 دي یسیبوا .. لبسھا في هللا على منھا أجرأ واحدة تیجي ما ةلغای

  !!! للثانیة یبصوا ویقعدوا
  ..!! با والعیاذقذارة  مستنقع ..عفن مستنقع .. عفن
  ؟؟؟ دي هللا على الجرأة إیھ ؟؟؟ إخواني یا ده إیھ!! ؟؟؟ ده ھیییإی

 الغنایم من قماش حتة سرق غالم نإ فیھ بیقول .. r للرسول حدیث
 r الرسول..  لھ نیئاً ھ بیقولوا فالصحابھ ،  الغزوة في مات كده وبعد
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 - سرقھا اللي الغنایم حتة یعني_   إشتملھا التي الشملة إن .. ال:  قال
  !!! قبره في ناراً  علیھ لتستعر
  !قبرك في نار علیكي یستعر .. بتلبسیھ اللي بالبنطلون فضلتي لو خافي
 تستعر .. حرام مال من جبتھا اللي الفلوس تصرف فضلت لو خاف
  !! قبرك في نار علیك
 بینِك شرعیة عالقة أي مفیش اللي فالنھ إید تمسك فضلت لو خاف
  !! قبرك في ناار علیك تستعر إیدك .. وبینھا
 القیامة یوم جيیی .. وأفالم أغاني النت على بتنشر كنت لو خاف
  !!  جھنم فى وتتشوي بسببھم رقبتك في متعلقة الناس مالیین

  ...!!یاجماعة خاااااااااااااافوا
 إلتزامك في ترجعك تنظرھا حرام نظره أي من قلبي حبیب ای حاسب
  !!! ورا سنین خمس

َدي من خافي..  تبرج سماه ربنا لبس أي من وحاسبي  والفیست الب
  !!! والرجوجو والبودرة والمسكرة لینر واألي والبنطلون
  !!! ) ملعونات فإنھن إلعنوھن(  المتبرجات على قال r الرسول
 ؟...القیامة یوم بتتحاسب ربنا إیدین بین قفتو ملعونة واحدة تخیلي
 الدنیا في لعنھا وھو ؟؟ وتعالى سبحانھ ربنا إیھ فیھا ھیعمل تخیلي
  !! وتعالى سبحانھ

W يك يارب عل جرأتنايا .. ه يااااااااااا!!!!!  
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D بقى بالمعاصي ربنا على جرأة كفايه !...  

Ö بقى كفاااااااااااااااااااااااااااااااااية !!!  
  

ó إییییییھ؟؟؟ بیحصل بیغضب ربنا لما عارف إنت  
  

نراالت لما ِ ...  األرض على المصحف ورموا ربنا أغضبوا تركیا في ج
  !! واحد ألف ٤٠ فیھ مات ثانیھ ٤٠ في زلزال حصل غضب لما ربنا
 الطقس ماكان بعد ارااانا بتبقى والدنیا بیتغیر الطقس ؛ بیغضب ربنا لما

 ومعدتش بینتشر؛ والمرض ؛ مرة ١٠٠٠ كده من وأحسن جمیل
لع األرض ّ  و بتزید والبطالة ؛ بیقل والمطر ؛ نزما بتاع الزرع بتط
  ! بتبوظ حاجھ وكل ؛ شغل مفیش

 شغال اللي الموظف ویالقي الشغل في بیروح مفتش واحد لما یاجماعة
  ...!نظر لفت بیعملھ مقصر

  !! نظر لفت حیاتنا عقوبااات من% ٩٠حناإ
  !!! غفلتنا من ونفوق نرجع علشان ودن قرصةاألعلى  یعني و المثل

 مش إنت اللي والشغالنة..  الزواج وتأخر..  فیھم سقطت اللي المادتین
  !نظر لفت ده لــــــــــــــــــــــــــــك... كویس فیھا تمشي عارف
  .. وتعالى سبحانھ هللا أجارنا..  هللا أجاااااااارنا...  غضب ربنا لو إنما
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ó ؟؟؟ إیھ قد علیك ربنا رقابة عارف نتإ  
  إزاااااااااي؟؟؟!!   إیھ قد علیا ربنا ةرقاب

  !!.. القیامة یوم علیك ھتشھد دي أعضاءك إنت ده قلبي یاحبیب
  !! مراقبة كامیرااات دي أعضاءك یعني ؟؟ إیھ یعني
 علیا ةمراقب ةكامیر دي رجلي! علیا؟؟ ةمراقب كامیرات دي إیدي یعني
  !!؟؟؟ فییییین ھتروح.. سمك ج من متراقب إنت ده! ؟؟
D لكین فیھ إن تعرف إنت َ   !!؟..بتعملھا حاجة كل بیراقبوا م
 لكل ، معینة وظیفھ في تشتغل روحت إنك تخیل یعني ؟؟ إیھ یعني

 شانلع رقبتھ على واقفین إثنین موظفین دي المصلحة في موظف
  ؟؟ ده إیھ!!!  أبیض یانھااار ... بیعملھا حاجة كل علیھ یسجلوا

  ! جماعة یا أیوه!!! ؟؟؟؟؟؟.. یحصل ممكن وده
  .. وتعالى سبحانھ معانا جعل ده ربنا

Ö اقتخيل بقى إنت مب قد إيييييييه ؟؟  

  ..جداً  خطیرة بتاعتك المھمة یبقيولما تكون الرقابة علیك بالشكل ده ، 
َب نتإ   ...!علیك رقیب نفسھ ربنا إن لدرجة مُراق

  .. هللا عین إتق..  هللا عین إتق..  هللا إتق
  ..! إلیك الناظرین أھون هللا تجعل ال

  .. تعملوھا ما قبل معصیة أي في جماااااعة یا إلیكم هللا نظر إتقوا
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  !! علیك رقیب ربنا إن افتكر ، كویس مش موقع أي على تدخل ما قبل
  !! علیكي رقیب ربنا إن افتكري ، التلیفون في شاب أي تكلمي ما قبل

 كمان جلودنا حتى ، علینا ھیشھد أجسمنا من عضو كل إن افتكروا
  !!!!!یا جماعة  علینا ھتشھد

  :قال هللا تعالى 

وها ما إِذَا حتى(   وأَبصارهم سمعهم علَيهِم شهِد جاءُ

مهلُودجا ووا بِملُونَ كَانمعقَالُوا*  يو مهلُودجل مل 

متهِدش لَياعا قَالُوا نطَقَنأَن ي اللَّهالَّذ طَقءٍ كُلَّ أَنيش 

وهو لَقَكُملَ خأَو ةرم هإِلَيونَ وعجر٢١- ٢٠:فصلت ) ت  

  ... بقى المعرفة حق ربنا نعرف عایزین إخواني یا إحنا
  .. وتعالى سبحانھ نعرفھ عایزین

  ... ربنا عن سریعة تلمحاا كلمتكوا انا
  .. ) وتعالى سبحانھ لربنا الطریق في نوصل عایزین ( شعارنا إحنا إنما

  ) يااااارب أوصلك منايا ( : شعااااااارنا
  

 حب...  هللا خشیة ..  اإلخالص كده بعد..  هللا في الثقة نتعلم عایزین
  .. هللا في الیقین..  هللا إلى اإلفتقار ... هللا
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 اللي للمعاني نوصل إزاي .. قلوبنا تمال دي المعاني إزاي نتعلم
  !!.. إتغیرت كلھا حیاتھم وصلولھا لما الصالحین

 قلوبنا في دي المعاني یقذف ما لغایة ربنا باب على نقف إحنا إن نتعلم
  !!... یتفتحلنا والباب

  ؟؟؟ إیھ عن النھارده كلمتكوا أنا 
  ؟؟ إیھ قد لیك ربنا حب عارف إنتكلمتكوا عن 

  ؟؟ أحبھ ربنا واحد لموت یھتز العرش ممكن إیھ قد ؟؟؟ بیحبك إیھ قد
م عارف إنت َ   ؟؟ إیھ قد علیك ربنا نِع
 اللي ربنا نعم من نعمھ بیھ اُبتلي واحد مرض ؛كل المستشفیات في بص

  !! بیھا حاسس مش إنت بسوھبھالك 
  ؟؟؟ إیھ قد بیك وتعالي سبحانھ ربنا رحمة عارف إنت
  .. عظیمة رحمھ.. یناب رحیم وتعالي سبحانھ الجلیل الملك إیھ قد
   إیھ؟؟ قد وتعالي سبحانھ ربنا كرم عارف إنت
  ... القیامة ویوم الدنیا في كرمھ
  إیھ؟؟ قد ربنا حكمة عارف إنت

  .. أبداً  إبتالء في تسخط إوعى
  ؟؟ إیھ قد ربنا عظمة عارف إنت

 أذكار أو الیوم طول وبحمده هللا سبحان بتقولوا وإنتوا تفتكروا عایزكوا
 ربي سبحان بتقولوا وإنتوا تفتكروا عایزكوا..  المساءو الصباح
  .. مالئكة ملیانین اللي ضوئیة سنة ملیار ٣٦الـ األعلى
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  إیھ؟؟ قد ربنا قدرة عارف إنت
 یترجم وممكن دول بالكون بیطوفوا اللي وشھاب نیزك رملیا ١٠٠ـال

 هللا بقدرة ملیان اللي وجسمك یاجماااعة قدیر ربنا .. عاصي أي بیھم
  .. دلوقتي قاعد وإنت نفسك في تأمل...  عمن

 ربنا واللي... السرطاااان من شفاھا ربنا اللي..  إخواني یا قدیر ربنا
  .. إخواني یا قدیر ربنا .. العمى من شفاه
Ö حاجة كل ؛ بسرعة بتضیع .. بسرعة بتروح..  بسرعة زایلھ الدنیا 
  .. الباقي مع لیكخ .. بقى الباقیة في خلییییك .. بسرعة بنتتھي فیھا
  .. وتعالى سبحانھ الجلیل الملك خلیك

  

ó فالصو ولكنھ ألماظ شكلھ،  ألماظ طقم جابلھا زوجھا النساء إحدى!  
  ..!!فالصو الطقم إن الزوجة كتشفتإ الزواج من سنین أربع بعد

 تعرضھ ما كل ویاترى ؟؟ إیھ إحساسھا كان ماجابھولھا یوم تخیلوا
 فرحتھا وھي ؟؟ إیھ بتقول دي الناس.. تنبھر والناس الناس على
  !! األلماظ طقم على وتطمئن الدوالب تفتح یومین كل إیھ؟؟ شكلھا
D كان یاترى .. فالصو إنھ اكتشفت ما ساعة إخواني یا دي الست 

  ؟؟؟ إیھ قد وصدمتھا وندمھا حسرتھا كانت ترى یا ؟؟ إیھ إحساسھا
  

  ، دي لماظأ بنحسبها إحنا اللي الفالصو الدنيا ياجماعة
  ، عمرها طول فيها مخدوعة فضلت ناس هفي

  !! فالصو إنها حقيقتها وعرفوا كتشفتإ القبر في نزلت ولما
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 لألسف ناس فیھ إنما ..  سنین أربع بعد قتفا األلماظ بتاع دي الست
  !! القیامة یوم غیر مبتفوقش

  !!  القیامة یوم غیر فالصو الدنیا ومتع شھوات إن مبتفھمش ناس ھفی

  ..! بقى الدنيا حقيقة نعرف عايزين
  

ó ممكن إنت وقالولھ الدكاترة علیھ دخل یموت ما قبل الملوك أحد لو 
  ؟؟ إیھ ھیقول..  ملكك عن تتنازل بس سنین ١٠ تعیش
  !!!.. كلھ ملكي وخدوا كمان واحدة ساعة أعیش ھیقول
  ..! جماعة یا كلھ الدنیا ملوك ملك من أغلى عمرك في شھر إنت یعني
  ..  بقى نفووووووووووق عایزین.. عمرنا نستغل یزینعا

  .. بقى لقلوبنا ونفوقونصحى  نھتم عایزین
    

R الجنة ما زي..  مرة ملیون المعصیة من أجمل الطاعة ةجماع یا 
  .. مرة ملیون الدنیا من أحلى
  .. الناس كل یا..  هللا في والدي یا..  قلبي حبیب یا .. یابنتي

  ..! الصالح بالعمل غیر األخرة في نجاة مالینا مالعظی وهللا یاجماعة
 اللي هو الصالح عملك ... هينفعك اللي هو الصالح عملك

 معاك هينزل اللي هو..  حجاب النار وبين بينك هيقف

  ... اهللا على معاك هيعرض اللي هو...  قبرك
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Ö أعمالنا الصالحة يا جماعة ؟؟ اللي تنجينا ف!  

   ..بقى یا شباب  وتعالى سبحانھ با اعالقتن في نفوق عایزین
  

R لِك توصلیلھ مناكي..  ربیا نوصلك نامنا..  شعارنا َ   ؟؟ ویقب
 ؟؟ یقبلك شانلع حاجة أي وھتعملي .. یااااااارب إقبلني حیاتِك وشعار

  ؟؟ بابھ ویفتحلك یقبلك نشالع وبینھ بینك حاجة بأي وھتضحي
  ) هللا عند امكمق قدر على.. عندك هللا مقام قدر على(  7
م ربنا لو ُ ظ َ  ھیفتح ربنا ... علینا ھیفتح ربنا .. دي الفتره قلوبنا في ع

  .. خوانيإ یا علینا
فنا اللھم .. علینا تب اللھم ّ  أصلح اللھم .. إلیك وصلناأ اللھم .. بك عر
َصین ..لك مخلِصین إجعلنا اللھم .. قلوبنا إھدي .. قلوبنا  ... لك مخل
 على وأفض تستبدلنا وال وإستعملنا لنا الھدي ویسر وسددنا إھدنا اللھم
  ] ..یارب العالمین  ورحمااتك أنوارك من قلوبنا

  

  .. السيارة وصول اقتراب مع الشيخ كالم انتهى 7

  ..  اهللا بسالمة الجميع وصل أن وبعد

  : وسأله السائق من الرحمن عبد اقترب
  

  ؟؟ اسطى یا مین بتاع ده الشریط ھو
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 قالى جنبى قاعد كان بدقن واحد ده..  معرفش باشا یا وهللا:  السائق
  .. ھدیة لیك خده وقاللي كریم طلع بس ، أنزل ما على شغلھ خد

  .. إیھ علیھ مكتوب أشوفلك ماأ استنى
  : قال ثم الشريط السائق أخرج

  

  .. شومان حازم اسمھ واحد بتاع سیدى یا ده
  .. اسطى یا شكر لفأ..  تمام:  الرحمن عبد

  

  !! .. كثيراً الرحمن عبد عجبت 7

  ؟؟ خالص كده قبل عنه مسمعتش أنا ؟؟.. ده الشيخ مين

  ... للقلب القلب من وكالمه،  وبسيط جميل أسلوبه
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  :: !!صفقۀ خاسرة :: 
  

  .. كريم للقاء اهللا بسالمة الرحمن عبد وصل 7

  .. الحوار هذا بينهما ودار
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة یكمعل السالم:  الرحمن عبد
  .. سالمتك على  حمد..  وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  كریم
  .. یسلمك هللا:  الرحمن عبد
  الجنة عن ھیتكلم إنھارده الشیخ..  حلوة بشرى لیك عندي:  كریم

  ؟؟ إزاي حلو رزقك شوفت..  هللا ذنإب
  ..لھاأھ من یجعلنا ربنا..   الحمد:  الرحمن عبد
  .. r النبي مع األعلى الفردوس أھل من یجعلنا ربنا:  كریم

  : بیقول r الرسول
،  واألرض السماء بین كما درجتین كل بین ما،  درجة مائة الجنة في (

 فوقھا ومن،  األربعة الجنة أنھار تفجر منھا،  درجة أعالھا والفردوس
  حھ األلبانيصح ) الفردوس فاسألوه هللا سألتم فإذا،  العرش یكون
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  ..االعلى الفردوس أھل من یجعلنا ربنا:  الرحمن عبد
  .. منتأخرش علشان بقى اللی..  یارب آمین : كریم

  

 الشيخ جلس ثم.. المغرب وصلّيا.. المسجد إلى االثنان توجه 7

  ..  ومنزلة نعيماً الجنة أهل أقل عن يتحدث

  :أخذ الشيخ يتحدث ويقول  7
  

 الجنة أھل أقلبالتحدید عن .. الجنة  عن ھاردهان ھنتكلم هللا شاء إن [
  ، بقلوبكم معاه وتعیشو ده الحدیث تتخیلوا إخوانى یا وعایزكم..  نعیماً 

  

  : r النبي عن t شعبة بن المغیرةعن  -
 رجل:  فقال ؟؟ منزلة الجنة أھل أدنى ما:  ربھ سأل u موسى أن( 

:  فیقول .. الجنة خلاد:  لھ فیقال،  الجنة الجنة أھل دخل ما بعد یجيء
:  لھ فیقال ؟؟ أخذاتھم وأخذوا منازلھم الناس نزل وقد كیف رب

..  رب رضیت فیقول ؟؟ الدنیا ملوك من ملك مثل لك یكون أن أترضى
 رب رضیت الخامسة في فقال،  ومثلھ ومثلھ ومثلھ ذلك لك:  لھ فیقول
ّ  نفسك اشتھت ما ولك،  أمثالھ وعشرة لك ھذا:  فیقول ،  نكعی تولذ
  مسلم رواه)  رب رضیت فیقول

  

ó ؟؟ده ؟؟ فات اللى المنظر حد فيكم يا إخواني متخيل  

  !!! ةمنزل الجنة هلأ أقل ده!! سبحان اهللا 
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ربنا هيعطيه قد ملك ملك من ملوك الدنيا خمس مرات 

  ! وعشر أضعافهم

Ö ؟؟ إيه شكلها حياته ىهيبق ده منزلة أعالم أمال  

  ؟؟؟ ياااااإزا املعهيبقى  بتاعه والنعيم
  

  : الحدیث تكملة نشوف تعالو
،  أردت الذین أولئك: هللا  قال ؟؟ منزلة فأعالھم رب: موسى  قال (

 أذن تسمع ولم عین تر فلم،  علیھا وختمت،  بیدي كرامتھم غرست
  ) بشر قلب على یخطر ولم

  

  ؟؟متخیلین الكالم ده یا شباب ؟؟ ؟؟؟؟ إخواني یا ده الكالم متخیلین نتوإ

U ؟؟ یھإیییییییییب الجنة بنبیع إحنا..  یاشباب  
  ؟؟ بإیییییھ ده یتخیلھ محدش اللي النعیم بنبیع إحنا
Ö بالخمر والمخدرات ونعیمھا الجنة بعنالألسف  إحنا !!  
Ö صحوبیات البریئة وال النت على بالشاتونعیمھا  الجنة بعنا!!  
Ö القذرة اإلباحیة والمواقع باألفالم شباب یا ونعیمھا الجنة بعنا !!!  
Ö  بدیھات والبناطیل والمیك أب والتبرج بالبعنا الجنة ونعیمھا!!  
Ö ع الصالواتوتضییییی وھجر القرآن باألغاني ونعیمھا الجنة بعنا !!  

Ö فانیة لذة مقابل شئ كل بعنا !!!..  
  !!!! سنین استمرت ولو األیام من یوم في ھتنتھي الااااازم لذةمقابل 
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D   

Q صفقه خاااااااااسرة ..  
  !!!..عرفها الكون  ةأخسر صفق.. بل 

 
 نفسه ، ففاضت  يتمالك أن الرقيق القلب ذو الشيخ يستطع لم 7

  ..!! الحاضرون وبكى .. بكىو..  دموعه

 في نظره يقلب الرحمن عبد أخذ ، الحال هذه على الجميع وبينما

  : ويقول نفسه حدثي خذأ ثم....  الحاضرين وجوه
  

..  دي المشرقة الطاھرة الوجوه بین ییرفرق كبیییییییی..  هللا سبحان" 
  !! والمعاصي الذنوب سودتھا اللى الوجوه أصحاب وبین

 لمجرد باألمان تشعر التي الصالحة الصحبة بین فرق كبیییییییییییییر
  " ! وغم ھم الإ تزیدكھ مش ليال السوء صحبة وبین..  بینھا وجودك

 عبد قال العشاء صالة من االنتهاء وبعد..  حديثه الشيخ أنهى 7

  :  لصاحبه الرحمن
  

  .. كریم یا جامد اتأخرت علشان بقى أنا ھمشى معلش:  الرحمن عبد
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 الشاي نشرب تعالى..  أھو ھناك بیتي أنا ؟؟ بس يإزا تمشى:  كریم
  ؟؟ كده الماشي على خفیف عشا نتعشى أو..  األقل على
  .. هللا شاء إن تانیة مرة..  كیمو یا معلش:  الرحمن بدع

 وقضیت إنھارده استفدت تكون حاجة أھم..  سیدي یا براحتك:  كریم
  .. المسجد في الشباب مع جمیل وقت
 إنى جداً  ومبسوووووط فرحان بجد أنا..   الحمد:  الرحمن عبد

 معاك ضرأح ھحاول هللا شاء وإن..  ده الدرس إنھارده معاك حضرت
  ..كده بعد اقدر ما قد على
  .. هللا شاء إن وقت أي في تنورنا إنت:  كریم
  .. علیكم السالم..  یارب یكرمك ربنا:  الرحمن عبد
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  كریم
ولكنها ليست .. وعاد إلى منزله ..  ودع عبد الرحمن كريم 7

لقد كان عائدا هذه .. له ككل المرات التي يعود فيها إلى منز

   ..المرة وهو يحمل بداخله شخص جديد 
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  :: منــــاجــــاة:: 
  

 ..  متأخراً بعد معاناة مع المواصالت البيت إلى الرحمن عبد عاد 7

 على وجلس..  الباب وأغلق ..  غرفته دخل..  ناموا قد الجميع وجد

  ..  ماليو طوال له حدث ما يستعيد سريره

  .... كالمعتاد رأسه فى تتزاحم األفكار بدأت ثم
  

  ... الرحمن عبد یا لیك ربنا من رسایل كل اللي حصل لك ده" 
  .. رضاأل وجھ على إنسان أغبى إنت یبقى مفھمتھاش لو

  ؟؟؟؟؟یا عبد الرحمن  بقى كفایة مش
  .. المعاصي ذل من یتخلص الواحد الزم..  كفایة أیوه
ّوب..  دلوقتي ماتبتش لو !! بقى ذنوب كفایة   ؟؟؟ تاني متىإ ھت
  ؟؟؟؟؟؟ إمتى ھتمشي ... دلوقتي ربنا طریق فى تمشي مبدأتش لو
 صالحة صحبة ھتالقي ؟؟ دلوقتى جنبك وكریم معاذ وجود منتھزتش لو
  "؟؟؟؟ ؟؟؟ كده بعد فین
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 ؛ المرة هذه عالية إيمانية بشحنة مشحوناً الرحمن عبد كان 7

 وبدأ...  الغرفة وسط فى وقف .... سريره على من ينتفض جعلته

  : في نفسه ويردد يف غرفته حولهلكل شئ   ينظر
  

  !!!!ه ده ؟؟؟؟؟؟؟؟ييييييييييييييييإي" 
  ! "!!!؟؟؟ دول يييييييييييييييييوم

 أخذ ثم ... كبيراً كيساً وأحضر،  المطبخ إلى مسرعاً ذهب 7

 فى الحائط ىعل الموجودة والممثلين المطربين صور كل ينزع

 الشرائط كل وأحضر ذهب ثم..  الكيس فى ويضعها غرفته

 ذلك في أيضاً ووضعها واألغاني باألفالم الخاصة والسيديهات

  ! القمامة سلة في ووضعه ربطه ثم..  الكيس
  

 الخاص" البارتيشن"  على ودخل،  الكومبيوتر جهاز إلى عاد ثم 7

  وقام المتصفح فتح ثم، " فورمات" بعمل وقام،  واألغانى باألفالم

 المواقع قائمة من واألغاني واألفالم الشات مواقع جميع بحذف

  ! المفضلة
  

 



  
٢٢٣  

 
Ö فى يتحدث كان الذى الشيخ ذلك تذكر .. اللحظة تلك وفى 

  ؟؟ اسمه كان ماذا ... ؟؟ اسمه كان ماذا .. الميكروباص

  ..نعم  ؟... شومان حازم

 نتائج له ظهرت .. شومان حازم وكتب..  البحث محرك فتح

" يارب راجعلك"  بعنوان رابط انتباهه جذب ولكن، للبحثة عديد

  .. إليه واالستماع بفتحه قام
  

 غير بسعادة الرحمن عبد أحس.. وبعدما انتهى من سماعه  7

 ركعتين يصلي وأخذ..  وتوضأ فقام .. صدره فى وانشراح عادية

  .. اهللا إلى توبة
  

ته للفاتحة ، أحس برعشة غريبة وبمجرد قراء.. كبر للصالة  7

ور القصار ، وبدأت دموعه سبدأ يقرأ بعض ال.. تسري في جسده 

  ..ثم نزل للسجود .. ثم ركع ورفع .. تترقق على خديه 

 بمعنى ويشعر الرحمن عبد يسجد .. حياته في األولى وللمرة 7

  .. هللا السجود
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  : ائالًق من عينيه تنهمر ودموعه ربه يناجي الرحمن عبد أخذ 7
  

  !؟؟ وأمھلتني یرییییییكتی عصیتك..  رب یا حلیم یا

  !! وسترتني رییییییكتیی علیك تجرأتإ..  یارب كریم یا

  !!! ملھاش عدد علیانازلة  ونعمك! !! ملھاش عدد إلیك صاعدة ذنوبى

..!!  األیام من یوم فى بیھا عصیتك نعمة كل مني تاخد یاربإنت قادر 

  .. الرحیمالرحمن  فورالغ الكریم الملك ولكنك

  ؟؟؟ یارب إیھ أقولك عارف مش أنا

  ..!! یارب وويووووأووو منك مكسووووووف أنا

  .. خلقتني وفتحتلي باب التوبة.. خلقتني وعالم بضعفي  ولكنك

  .. یارب بابك على وقفت .. یارب رجعتلك..  یارب جیتلك وأنا

  !؟؟.. رب یا غیرك لمین أروح..  غیرك رب ملیش..  متطردنیش یارب

  .. ـي .. بـ ... یـ .. بـ .. حـ و...   وموالي وسیدي ربي إنت

  .. هللا یا حبیبى یا .. رب یا بحبكأیوه 

  .. وعصیتك لي وسوس والشیطان غلبتني بالسوء األمارة نفسى

  .. رب یا عفوك فى نااااااااطمعا جیتلك بس
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  !!.. یارب منك واحدة غضب نظرة مستحملش..  شدید عذابك یارب

  .. متعذبنیش یارب..  متعذبنیش یارب..  عذابي عن غني إنت بس

  .. یارب حقیر ناأ .. یارب ضعیف أنا

  .. كتابك في قلت نتإ بس

ُلْ  ( ا ق َ ادِيَ  ی َ ب ینَ  عِ َّذِ ُوا ال ف َ ر َسْ َى أ ل َ مْ  ع ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ وا ال أ ُ ط َ ن ْ َق ةِ  مِنْ  ت َ م حْ َ ِ  ر َّ   ) هللا

  .. یییییییییلمستحییی .. یارب رحمتك من ھیأس وأنا مستحیل

  .. ھتردنى ومش ھتقبلنى إنك ومتأكد رجعتلك

  .. رب یا ھدینيإو..  یارب لي واغفر..  یارب قبلنىإ

  .. رب یا ھدینيإ..  رب یا ھدینيإ .. رب یا ھدینيإ
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  :: إبــدأ صـــح:: 
  

 الفجر صلى نأ بعد التالي اليوم صباح فى الرحمن عبد استيقظ 7

  .. الكلية إلى ذهبثم  .. ونشاط همة وكله جماعة في

  ..  محمد صديقه قابل..  وهناك
  

  كده؟؟ فینك..  یابني إزیك:  الرحمن عبد
..  حبتین مشغول كنت بس .. أھو موجود أنا..   الحمد:  محمد

  ؟؟؟.. یوم كام بقالھ كده فین مختفى معاذ متعرفش
  ! عنھ ھسألك كنت لسھ اللي أنا ده:  الرحمن عبد
 ھیقدر مش إنھ وقاللي .. فات اللي األربع یوم كان فیھا كلمتھ مرة آخر
  !ومن بعدھا مشفتھوش ..ظروف عنده علشان ده األسبوع الكلیة یجيی

  .. بخیر یكون هللا شاء إن:  محمد
  .. یارب:  الرحمن عبد
  ؟؟ مستعجل علشان حاجة مني عاوز مش:  محمد
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أي  عنھ عرفت لو معاذ وعلى كعلی طمنا بقىإ..  شكراً :  الرحمن عبد
  .. حاجة
  .. علیكم السالم..  هللا بإذن:  محمد
  ..وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  الرحمن عبد
  .. المنزل إلى وعاد..  محمد مع حواره الرحمن عبد أنهى 7

  .. كريم به اتصل..  طريق عودته وفى
  

  .. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم:  كریم
  .. وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  رحمنال عبد
  .. أروح ما أول وهللا بیك ھتصل لسھ كنت
  أخبارك؟؟ إیھ..  بعضیھا عند القلوب:  كریم
 ضروري إنھارده معاك أقعد محتاج بجد ناأ ..  الحمد:  الرحمن عبد

  .. كریم یا جداااااا ضروري
 اللي المسجد في المغرب دبع نتقابل رأیك یھإ..  هللا شاء إن خیر:  كریم
  ؟؟.. إمبارح فیھ كنا
  .. هللا بإذن ھناك إنتظرني..  جمیل:  الرحمن عبد

  

 وصلى نزل ثم..  الغداء تناول .. المنزل إلى الرحمن عبد عاد 7
 بلغت حتى..  القرآن يقرأ المسجد فى جلس ثم..  جماعة فى العصر

 لقاءل وذهب المسجد من فخرج .. والنصف الخامسة الساعة
  ..كريم
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 ..  جماعة في المغرب وصلّيا فذهبا..  المغرب أذان عند إليه وصل

  .. الحوار هذا  دار،  الصالة وبعد
  

 ومعاذ إنت بعتبرك إني عارف إنت .. كریم یا بقى بص:  الرحمن عبد
  .. إیھ قد بحبكم أنا یشھد وربنا..  بالظبط خواتىإ زي
 ..  صح أبدأ علشان تساعدني ونفسي.. لربنا أتوب نویت  الحمد أنا

  .. كده مرتاح وأعیش ربنا من أقرب نفسي
 أنا حاسس مش إنت وهللا..  قلبى حبیب یا مبروووووك ألف:  كریم

  .. یارب ویثبتك یحفظك ربنا..  دلوقتي إیھ قد ده بكالمك فرحان
  .. سیدي یا بقى بص
  .. منك أو مني شطارة مش ده لتزامكإ إن األول تعرف الزم
ھك ھداك إنھ ربنا من فضل ده ّ  سعادة فیھ اللي الوحید للطریق ووج

  .. االستقامة طریق..  خرةواآل الدنیا
  ..  صالة كل في لھ یھدینا إنھ ربنا من بنطلب اللى الطریق وده
ا: ( الفاتحة في صالة كل في بنقول إحنا مش َ ن ِ د ِھْ اطَ  إ َ ر ِ لص ْ ِمْ  ا قِی َ   ؟) المُست
  .. تمام:  الرحمن عبد
 وانت أنا إن ، وعلیك علیا ربنا من فضل ده إن یأكدلك واللي : كریم

 ماشیین إنھم عارفین إنھم مع..  الضیاع فى كتییییییییر ناس عارفین
 وعارفین .. فین الصح عارفین كتیر ناس وفیھم .. مسدود طریق في
  !! فیھ مستمرین ذلك ومع..!  غلط بیعملوه اللي إن



  
٢٢٩  

..  با والعیاذ ربنا معصیة على تمات منھم كتیییییییر ناس ولألسف
  ..  الھدایة نعمة على  فالحمد
  ..  الحمد..   الحمد:  الرحمن عبد
 على وتتقل حامي الدین في تدخل عاوزك مش..  التانیة الحاجة:  كریم
 نفسك وتالقي الناس أغلب زي متعملش فترة بعد علشان..  نفسك
  !! ؟؟ حصل اللي إیھ ھو تقول وترجع واحدة مرة حاجة كل سبت
..  طبعاً  ال..  المحرمات ترك فى واحدة واحدة قصدي مش وطبعا
 العبادات فى التدرج أقصد أنا.. المحرمات ترك في تدرج مفیش

 وإذا ، فاجتنبوه شئ عن نھیتكم إذا(:  بیقول r النبى..  والطاعات
  البخاري رواه)  استطعتم ما منھ فأتوا بأمر أمرتكم
ا(  : لبیقو وربنا َ م َ انَ  و َ مِنٍ  ك ْ ُؤ ال لِم َ َةٍ  و ن مِ ْ ا مُؤ َ ِذ ى إ َضَ ُ  ق َّ ُھُ  هللا ول سُ َ ر َ ا و ً ر َمْ  أ

َنْ  ُونَ  أ ك َ َھُمُ  ی ةُ  ل َ ر َ ی خِ ْ ھِمْ  مِنْ  ال ِ ر َمْ مَنْ  أ َ ِ  و ص ْ َع َ  ی َّ َھُ  هللا ول سُ َ ر َ دْ  و َ ق َ َّ  ف ل الالً  ضَ  ضَ
ا ً ین ِ ب ُ   ٣٦:األحزاب )م
  ؟؟؟؟؟؟ إیھ یعني
 .. یارب وطاعة سمعاً  یبقى..  حرام األغاني إن عرفت طالما یعني
  .. یارب وطاعة سمعاً  یبقى..  حرام البنات مع والكالم الشات إن عرفت
 ومصلیتش بس الفرض صلوات الخمس صلیت األول في لو مثالً  إنما

نن  بتزید هللا بإذن نفسك وھتالقى بشویة شویة .. مشكلة مفیش..  السُّ
 .. المنكرات ترك في ولیس الطاعات فعل في التدرج یبقى .. الطاعة فى

  ؟؟ سیدي یاكده  ماشي
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 وعملتھ نفسي جاھدت أنا اللي فعالً  وده .. ماشي:  الرحمن عبد
  ..  والحمد

 عندى كانت اللى واألغانى األفالم وسیدیھات شرایط كل رمیت أنا
  .. الجھاز على من حاجة كل ومسحت

 علشان یھإ دق الخیر لك یرید ربنا بقى شوفت..   الحمد:   كریم
  .. ده لكل یوفقك
  ..  الحمد:  الرحمن عبد
  ..  صح تبدأ علشان التالتة الحاجھ : كریم
..  نفسك تحاسب الااااااااازم..  نفسك مع محاسبة وقفةلك  یكون الزم

 ةمحاسب غیر من مشیت لو..  كده سبھلال ماشیة العملیة متسبش
..  القران ورد نسىت مرة .. الجماعة صالة تفوت مرة نفسك ھتالقى
  .. وھكذا .. األذكار تنسى مرة
  .. ماشي:  الرحمن عبد

زي .. ھتركز في األول على الحاجات األساسیة زي ما قولتلك : كریم 
   الصباح أذكار .. صفحة ولو یومیاً  ثابت قرآن ورد .. الجماعة صالة

  .. یعني كده .. الصالة بعد أذكار .. المساء و
  .. هللا شاء إنحاول أعمل كده ھ..  جمیل:  الرحمن عبد
 جداً  مھمھ حاجة فیھ ، حاجة أي نعمل ما قبل بس ؛ هللا شاء إن:  كریم
  .. األول نعملھا الزم
  ؟؟ إیھ:  الرحمن عبد
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  .. افةضن على نشتغل عایزین:  كریم
  ؟؟ یعني إزاي:  الرحمن عبد
..  قلبال على قائمة ،  وطاعتنا عبادتنا ، كلھ شغلنا إحنا:  كریم
 الذنوب بسبب علیھ تراكموا اللي والصدأ السود من القلب ننضف فالزم

 كده بعد الطاعة بلذة تحس علشان القلب ننضف الزم..  والمعاصي
  .. موجود تالقیھ قلبك تعوز ولما

 عن ھتبقى ، تعملھا استطاعتك في وكحاجة كبدایة بقى دى ةوالنضاف
بقدر اإلمكان دروس  سمعھن ..  اآلخرة الدار عن دروس سماع طریق
  ؟؟ ماشي..  وھكذا والقبر القیامة ویوم والنار الجنة عن
  .. ماشي:  الرحمن عبد
  .. إیمیلك ھات..  هللا بركة على:  كریم
 مؤثرین اآلخرة الدار عن لدروس روابط شویة ھبعتلك أروح ما وأول

  ..بإذن هللا  جدااااااا
  ] - هللا طاعة في حیاة أحلى -[  :  اسمھ كمان موقع وفیھ

www.goodwayinlife.com 
  ..  هللا بإذن هللا طاعة على تعینك صحبة أحلى ھناك ھتالقي
  .. تسمعھا الاااااااازم روعة سلسلة فیھ وكمان
  .. شومان حازم للدكتور..  "شباب یا فین على" اسمھا

 
٢٣٢  

ّني ھقولك لسھ كنت..  هللا سبحان:  الرحمن عبد  اسمعھا حاجة على دل
 جدااااااااااااا فیا وأثروا درسین دلوقتى لغایة سمعتلھ أنا .. ده للراجل
  .. تتصور ما ألبعد
 الدعاة من هللا على نزكیھ وال حسیبھ وهللا خیر على نحسبھ:  كریم

  .. المخلصین
  .. ویزیده فیھ یبارك ربنا:  الرحمن عبد
 اااجداااااا مھمة حاجة فیھ..  أنسى ما قبل صحیح..  آمین اللھم:  كریم
  .. أقولھالك عایز
  .. قول:  الرحمن عبد
  .. هللا فى بحبك أنا:  كریم
 مع یجمعنا وربنا ومعاذ إنت هللا فى بحبك كمان وأنا:  الرحمن عبد

  .. یارب الجنة فى r النبي حبیبنا
  .. آمین اللھم:  كریم

  

.. العشاء صلّيا ثم..  وكريم الرحمن عبد بين الحوار انتهى 7

  .. منزله لىإ منهما كل وعاد

  .. بخطوة خطوة االلتزام طريق يشق الرحمن عبد بدأ..  وهكذا

  
  

  

http://www.goodwayinlife.com
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  ::!! إمتحان البد منه :: 
  

 عبد وقام..  كريم و الرحمن عبد بين تتكرر اللقاءات بدأت 7

 الدار عن كريم له أرسلها التي الدروس لبعض باالستماع الرحمن

 بها نصحه التي "شباب يا فين على" سلسلة وكذلك ، اآلخرة

  .. اهللا على واقباله همته علو فى سبباً اهللا بفضل كانت والتى
  

 واألخ الرفيق نعم بحق كريم وكانوفي تلك المرحلة ،  7

 ويتابعه باستمرار نهع يسأل..  الرحمن عبد اليترك..  والصديق

 بالنصح عليه يبخل وال..  يطلبه طلب أي له ويلبي..  أوراده فى

  .. رشادواال
  

 واحد أسبوع وفي..  اهللا كتاب حفظ فى الرحمن عبد وبدأ 7

" عم" جزء سور من كبير عدد حفظ أتم قد كان اهللا بفضل

  .. التجويد أحكام بعض وتعلم
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..  كريم مع اإليمانية الدروس حضور على ويحافظ ينتظم وبدأ

  .. الجدد األصدقاء بعض على ويتعرف
  

 إلى فيها شئ أصغر من..  املبالك الرحمن عبد حياة تغيرت 7

 وملبسه مأكله..  اهللا بفضل لألحسن تغير شئ كل .. شئ أكبر

  .. الخ.. والديه مع وتعامله واستيقاظه نومه ومواعيد

  !!.. بالكامل حياته نمط تغير

 بهذه الرحمن عبد يكون أن السعادة قمة في والديه كان 7

 عبد أصبح فقد ..  تجاههم األقل على..  االلتزام وهذا األخالق

 مع المعتاد شجاره صوت له يسمع ال..  بوالديه البر شديد الرحمن

 ينام وال..  المنزل أمور فى والدته يساعدأصبح  .. المنزل فى أخته

 ..  الصلوات كل في المسجد رواد من أصبح..  إيديهما تقبيل قبل

  !.. للصالة والديه يوقظ من هو أصبح بل..  الفجر صالة وخاصة
  

 قائماً فتجده..  الفجر قبيل يومين منذ عليه تدخل أمه وهاهي 7

 عنه يبعد وأن..  يثبته أن اهللا وتدعو دموعها فتفيض .. هللا يصلي

  .. واإلنس الجن شياطين
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ó إلى طاعة منينتقل  الرحمن وعبد .. أسابيع الثالث قرابة مضى 

 ربوع في تنتشر اإليمان وحالوة الطاعة لذة بدأت قد و..  طاعة

  :كما قال تعالى  ......... ولكن .. قلبه

)|=Å¡ym r& â¨$ ¨Z9$# b r& (# þq ä.uéøIãÉ b r& 
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  ٢:   العنكبوت

Öمتحان واإلختبار للمؤمنينالبد من اإل..  

  ..اهللا في خلقه  هذه سنة
  

..   الفجر لقب جالساً الرحمن عبد كان .. الليالي إحدى وفي 7

 المحمول الهاتف بصوت إذ..  عطاياه فيض من ويطلب،  اهللا يستغفر

  ..! جديدة رسالة وصول عن يعلن

 فارغة رسالة فوجدها ،  الرسالة وفتح وقام الرحمن عبد له انتبه

  ..!! لذلك كثيراً فتعجب..  مسجل غير رقم من
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  !!!؟؟؟..الوقت هذا في فارغة رسالة يرسل الذى هذا من

 ولكن ..  الرسالة منه أرسلت الذي بالرقمعبد الرحمن  تصلا 7

  : المعهود الصوت ذلك قابله

  )!  المكالمة هذه التمام يكفي ال الحالى رصيدك .. عفواً(

  .. األمر فتجاهل ..  رصيد الرحمن عبد مع يكن لم

  .. الفجر لصالة نزل ثم
  

  .. الصباح أذكار يقرأ وأخذ..  غرفته دخل..  عودته وبعد 7

 الرقم نفس إنه ..  المحمول صوت قاطعه ، كذلك هو وبينما

  !! المرة هذه يتصل ولكنه ..  مسجل الغير

 .. بالسالم هو يبدأ ولم بالرد الخاص الزر على الرحمن عبد ضغط

  !!!!وكذلك لم يبدأ المتصل أيضاً 

..  الحديث سيبدأ من انتظار في كالم بدون برهة الطرفان جلس

  ! لالمتص تكلم حتي
  

  .......... ألو:  المتصل
  !!! الصوت رقة من عليه يغشى الرحمن عبد كاد 7

  ..!!!  الرقة في غاية فتاة صوت إنه!!!!  هذا ما



  
٢٣٧  

 أنه الرحمن عبد تذكر..  ولكن.. كاد عبد الرحمن أن يفتن 

  ) : خشن بصوت(  فقال .. جديداً إنساناً أصبح
  

  ؟؟ حضرتك مین..  هللا ورحمة السالم وعلیكم
  

  ..................... أنا:  المتصل
  
  

  

  
  

  
  
  
  

 
٢٣٨  

 __}٣٧{ __  

  

  ::!! فی مواجۀ الفتن :: 
  

  
  ؟ حضرتِك مین:  الرحمن عبد

  .................. أنا:   المتصل

  ؟؟؟... صوتي عارف مش معقول

  .. بسرعة بنسى دول الیومین أصلي معلش:  الرحمن عبد

  .. علیك سالمة ألف:   المتصل

  ؟؟ سمحتي لو حضرتك مین:  الرحمن عبد

  ..! نورھان أنا .................أنا......... أنا:   المتصل
  

..  جسده فى رعشة سرت حتى االسم صاحبنا سمع أن وما 7

  !!؟؟ .. يقول ماذا يعرف ولم..  لسانه وتلعثم..  قلبه ضربات وازدادت

  ! سريعاً الهاتف بإغالق وقام .. االتصال أنهى



  
٢٣٩  

  

 المدارس إحدى فى كانت .. الرحمن عبد زميلة..  هاننور( 

 عبد مع اإلنجليزية اللغة دروس تحضر كانت ولكنها الخاصة

 كباقي بها معجباً الرحمن عبد وكان ... الصغر منذ الرحمن

..  الجمال فاتنة..  الرقة شديدة فتاة فهي .. الشباب وباقي زمالئه

 إلى يسعى الجميع كانو..  ورقتها حسنها عليه يستولي يراها من

 الفرصة تدع ال كانت فقد ذلك ومع..  منها نظرة حتى أو كلمة

بذلك يظفر كي ألحد ..  

 حب قصة بينهما ونشأت..  إليها الوصول فى الرحمن عبد نجح حتى

  .. الصغير السن هذا فى الشباب بين الحب قصص كأغلب

 جعل الذى راألم..  والدتها لوفاة نظراً..  طويالً تستمر لم لكنها

  ) انجلترا فى تعليمها لتكمل نورهان يأخذ الوالد
  

  :قائالً  نفسه يحدث الرحمن عبد أخذ 7
  

  ؟؟ دلوقتي بیا فكرھا اللي إیھ!! ؟؟ معقول مش!! ؟؟ نورھان
  ؟؟؟؟؟؟؟؟ یھییییییییییإ مني وعایزة ؟؟ منین رقمي وجابت

  

 
٢٤٠  

 تىح استطاع فما ينام أن يحاول سريره فى الرحمن عبد جلس 7

 وفور..  الموبايل فتح..  الكلية إلى يذهب أن وقبل .. الصبح طلع

 فقام..  الرقم نفس من جديدة رسالة وصول له ظهر..  فتحه

  .. الفور على بفتحها
  

 كنت بس أنا..  شحن فصل الموبایل أكید.. مقفلتش إنك متأكدة أنا[ 
  ] نورھان........  بخیر تكون ویارب..  علیك أطمن عایزة

  

 األحداث وتسارعت..  ً ثانية الرحمن عبد قلب ضربات ازدادت 7

  .. الذكريات من شريطاً له عيدـُت رأسه فى

 الشيطان من باهللا استعاذ..  الوساوس تلك على يتغلب أن حاول

  : نفسه فى وقال..  ركعتين وصلى توضأ ثم..  الرجيم
  

  ..  إنسى..  الرحمن عبد یا بقى إنسى..  تاني ھتتصل مش هللا شاء إن
  .. ثبتني یارب..  الشیطان وشر نفسى شر من بك أعوذ یارب

  

 وذهب..  محاضراته أنهى..  الكلية إلىعبد الرحمن  ذهب 7

  .. المسجد فى الظهر لصالة

  ؟؟ له حدث ماذا ترى!!  غيابه طال لقد..  يجده فلم معاذ عن بحث

  .. البيت إلى العودة فقرر..  أيضاً يجده فلم محمد عن بحث
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 داخل بشخص فوجئ..  الكلية باب من خروجه عند...  لكن و

  .. الرحمن عبد..  الرحمن عبد:  ينادي جداً فخمة سيارة
  

  .. المنادي من ليرى الرحمن عبد ذهب!!  الصوت ذلك إنه 7

  !! نورهان إنها .... نعم .. هي إنها

  ..! جمالها على جماالً ازدادت بل..  كثيراً مالمحها تتغير لم

  : قائلة بالحديث نورهان رتهباد
  

  ؟؟ إیھ وال متغیر شكلى ؟؟ إیھ -
  !! تغییر فیھ یكون الزم أكید:  الرحمن عبد

  .. اركب..  لالی اركب طیب:  نورھان
  ؟؟..يفعل ماذا!!  مكانه في الرحمن عبد تخشب 7

  !؟؟.. ذلك له يحل وال شرعاً حرام ذلك أن يعلم وهو يركب هل

  !!؟؟..  رفض إن كثيراً تغضب سوف هاأن يعلم وهو يرفض أم

  .. اهللا يغضب لن..  ال .. القرار أخذ ثم ثوان في فكّر

  : قائالً الرحمن عبد أجاب
  

  .. شكراً ..  مواصالت بركب أنا حضرتك -
  ؟؟ دي حضرتك إیھ وبعدین ؟؟ إیھ وال علیك ھتحایل أنا ھو:  نورھان

  .. أمشي مضطر أنا..  فندم یا آسف:  الرحمن عبد

 
٢٤٢  

  .. ورحل الرحمن عبد تركها ثم
  

  :في نفسھا  نورھانقالت 
  ...... ااااشيمااا !!؟؟؟؟ الحكایة إیھ ھو! !!!! وأفندم!!!  حضرتِك

  .... بالسيارة انطلقت ثم

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  
٢٤٣  

 __}٣٨{ __  

  

  ::!! إّن کیدهّن عظیم :: 
  

  

 فيما الطريق طوال يفكر وهو البيت إلى الرحمن عبد عاد 7

  .. فعل ما على ويندمه برأسه يلعب الشيطان وظل .. حدث

  ؟؟؟؟ ماذا أم ؟؟ الصواب تفعل هل:  نفسه يسأل فأخذ
  

  .. إبراهيم للشيخ درس هناك كان .. اليوم ذلك وفى 7

  .. الدرس وحضر وذهب..  الرحمن عبد نزل

  : كريم سأله الدرس انتهاء وبعد
  

  ؟؟ سرحان الدرس طول ؟؟ الرحمن عبد یا إنھارده مالك -
  ؟؟وال إیھ ؟؟؟ حاجة فیھ
  ؟؟.. حدث بما كريم يخبر هل..  الرحمن عبد تحير 7

   ؟؟ الحقاً يخبره ثم يحدث ما وينتظر عليه يخفي أم
  

  .. تتحل هللا شاء وإن الدراسة يف مشاكل شویة .. أبداً  : الرحمن عبد
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 ھنساك مش هللا شاء إن وأنا..  بالدعاء وعلیك..  با استعن:  كریم
  .. لدعاءا من
 ده الوقت فى الدعاء محتاج بجد أنا..  كریم یا یاریت:  الرحمن عبد

  .. أوووووى
  

  .. الصديقان انصرف ثم.. أنهى عبد الرحمن حواره مع كريم  7

 إذا..  للنوم يستعد الرحمن عبد وبينما..  الليلة تلك وفى 7

  .. المحمول على رسالة قدوم بصوت

  !.. هي أنها اًمتأكد كان .. تحهاويف المحمول إلى يسرع به وإذ
  

  .. انهارده بتاع الموقف على منك زعالنه أنا .. فكرة على [

  ..١٢ الساعة الكلية قدام بكره إستنانى..تصالحني عايز لو

،، MiSSing U ToOoOo MuCh   ، ،[ 
  

Ö ؟؟؟؟؟ الرحمن عبد يا ستفعل ماذا  
 يلعب يضاًأ الشيطان وبدأ..  يفعل فيما يفكر الرحمن عبد بدأ

  ..!! إليقاعه الفرصة هذه وينتهز برأسه
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  : نفسه يحدث فأخذ

 وهي بتحبها إنت اللي البنت..  هتتعوض مش فرصة دي يابني -

 حدل جايالك..  تتجوزها إنك حياتك ةأمني كانت و بتحبك

  !! عندك

  .. مكانك أقعد وأنا قوم للقمر تقول..  جمال3

  ..  وعيلتك إنت تشتريك..  مال3

  .. مصر في العائالت أكبر من..  ونسب بحس3

  !! مبتركعهاش وشكلها..  وملزق ضيق لبسها آه هي. . دين3

 الشرعي الحجاب تلبس تخليها ممكن الجواز بعد..  عادي بس

  !!  الفل زي وتبقى وتصلي الواسع
  

  ! حرام هيبقى مش معاها كالمي كلمتها روحت أنا لوو 7

  .. فرصة أقرب في ليها مأتقد ناوي بجد وأنا خير نيتى ألن

  ؟؟؟؟؟ الرحمن عبد إيه وال صح

  !!.. غلط حاجة أي بعمل مش كده أنا..  طبعاً صح

 وفي..  الكلية إلى الرحمن عبد ذهب..  التالي اليوم صباح وفي 7

  .. الكلية باب أمام واقفاً كان ، عليه المتفق الميعاد

 
٢٤٦  

  : وتقول أمامه بسيارتها تقف بنورهان وإذا
  

  .. لالی إركب..  زعلي على ھتقدر مش إنك كدةمتأ كنت
  

..  السيارة دخل حتى أخرى ويؤخر رجالً يقدم صاحبنا بدأ 7

 الكافيتريات أحد إلى وصلوا حتى..  مسرعة نورهان وانطلقت

  .. النيل على الراقية
  

 متوقع مكنتش ؟؟ صح..  مفاجأة..  الرحمن عبد سي یا إیھ:  نورھان
  ؟؟ تاني ھرجع إني
  .. آه الصراحة:  لرحمنا عبد

  ؟؟ غیري من تعیش ھتقدر وكنت : نورھان
  )!! .. الرحمن عبد يرد لم( 

  

  ؟؟ ھنا معایا جیت إنك متضایق إنت ؟؟ مالك إیھ:  نورھان
  .. حد مع مخرجتش كتیر بقالي أصل.. أبداً  ال:  الرحمن عبد

  .. متخفش..  بنات مع مبتخرجش إنك تعرفني عایز:  نورھان
  .. كویس الرحمن عبد عارفة أنا..  غیري بنات متعرفش إنك ةمتاكد أنا
  ؟؟ لیھ كده كنفس من واثقة كومال:  الرحمن عبد

  )  شيئا منها وأخرجت حقيبتها نورهان فتحت( 
  

  ؟؟..الرحمن عبد یا دي الوردة فاكر : نورھان



  
٢٤٧  

 وال قبلك حد عرفت ما عمري أنا ساعتھا وقولتلي إدیتھالى لما فاكر
  .. بكده ووعدتني..  حصل مھما بعدك حد ھعرف عمري
  !!  عایشة لسھ دي الوردة..  یآآآآآآآآآآآآآآآآه : الرحمن عبد

  .. قلبي في شایالھا أنا:  نورھان
  ؟؟ إیھ تشربي وقولي دلوقتى الورود من سیبیك..  طیب : الرحمن عبد

  .. انھارده عزماك اللي أنا..  إیھ إنت تشرب:  نورھان
  .. لـمون واحد ھاخد..  حتكبرا:  الرحمن عبد

  .. كمان وأنا : نورھان
  ؟؟.. كلھا دي الغیبة بعد رجعك اللى إیھ وإنتى : الرحمن عبد

 في جداً  مشغول بابا..  ھناك القاعدة من زھقت الصراحة:  نورھان
  !   الوقت طول لوحدي البیت في وسایبني ..  الشغل
 ھترجعوا الو مصر فى ھنا ھتفضلوا وإنتوا طیب:  الرحمن عبد
  ؟؟؟..تاني

 وبابا.. تاني أرجع ناویة ومش..  مصر لوحدي راجعة أنا:  نورھان
  .. كمان ھو وھیرجع سنة غضون فى ھناك شغلھ ھیصفي إنھ وعدني
 ھتعملي دراستك بس..  هللا شاء إن بالسالمة یرجع:   الرحمن عبد
  ؟؟؟ إیھ فیھا

  .. األمریكیة الجامعة في مصر فى ھنا ھكمل:  نورھان
  .. بالتوفیق:  الرحمن عبد
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 من ھتطیر إنك متوقعھ كنت أنا ؟؟؟ الرحمن عبد یا مالك:  نورھان
  ؟؟ رجعت إني تعرف لما الفرحة
  ؟؟..بصراحة تجاوبني وعایزاك سؤال ھسألك
  .. إتفضلي:  الرحمن عبد

  ؟؟ الرحمن عبد یا بتحبني لسھ إنت:  نورھان
  ؟؟؟ كده في شك عندك إنتي:  الرحمن عبد
  .. دلوقتي قولھا..  قولھا طیب:  ورھانن

  ؟؟؟..إیھ أقول:  الرحمن عبد
  .. عالي بصوت..  بحبك.. قولي:  نورھان

  !!؟؟ إیھ وال ھتغني إنتي:  الرحمن عبد
  ؟؟.. ستي یا إستریحتي..  بحبك

  !!؟؟ كده نفس غیر من بتقولھا ومالك:  نورھان
 وال بنفس قولھاب وعرفتي قلبي جوه دخلتي إنتي یعني : الرحمن عبد
  !!.. إنتي ما زي غالباویة لسھ ! نفس غیر من

  .. الرحمن عبد یا ماشي..  ماشي..  غالباویة أنا:  نورھان
  .. جامد اتأخرت أنا علشان بقى بینا یال..طیب:  الرحمن عبد

  !!  معایا تقعد عایز مش بقولك مش:  نورھان
 إني صوصاً وخ ، البیت في علیھم إتأخرت بجد أنا:  الرحمن عبد

  ..  ھتأخر إني مقولتلھمش
  ..لالی..  طیب:  نورھان
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  ..  نورهان مع يتحدث وهو الكافيتريا من الرحمن عبد خرج 7

  .. معها السيارة ليركب وذهب

  !!  يعرفه شخص على عيناه وقعت ولكن

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 
٢٥٠  
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  ::إّن مع العسر یـُسرا  :: 
  

  

..  نورهان مع يتحدث وهو رياالكافيت من الرحمن عبد خرج 7

  ! يعرفه شخص على عيناه وقعت ولكن..معها السيارة ليركب وذهب

  !!.. معاذ أخت سارة إنها..  الفتاة تلك على الرحمن عبد عين وقعت

  ؟؟.. تتذكره مازالت هل ترى
  

 وصلت حتى نورهان وانطلقت..  سريعاً السياره الرحمن عبد دخل 7

  .. وغادرت ودعته ثم..  تهبي من قريبة منطقة إلى به

  .. المرة هذه أمه استقبلته..  الشقة إلى الرحمن عبد صعد
  

  ؟؟ لیھ كده إتأخرت ؟؟ الرحمن عبد یا ده كل فین كنت:  األم
  .. شویة زحمة كان الطریق.. ماما یا معلش:  الرحمن عبد
  ! منقلقش علشان وعرفنا یابني إتصل إبقى طیب:  األم
  .. ماما ای حاضر:  الرحمن عبد
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  .. الرحمن عبد على تظهر المعصية آثار بدأت 7

  !!! والعصر الظهر صالتي أضاع فاليوم

  !!  تأخره بررلي أمه على يكذب هو وها

  ؟؟؟؟؟؟..  معصيته فى استمر إذا سيحدث ماذا ترى

  .. مضى قد الشهر قرابة كان.. االخر الجانب على 7

  .. العمرة من وابنته أخيه قدوم الصبر بفارغ ينتظر معاذ ووالد

   ..   متسارع بشكل يرن المنزل بهاتف إذ..  المنزل في هو وبينما

  !!.. دولي اتصال نهيبدو  أ

  .. السماعة ورفع الوالد أسرع
  

  ؟؟ معایا مین..  ألو:  الوالد
  ؟؟ معاذ أبو یا إزیك:  المتصل
  ؟؟؟ إیھ عاملین ؟؟ شیرین أبو یا إزیك:  الوالد
  .. اآلخر على مبسوووووط ھنا الواحد..   الحمد:  العم
  .. ھتتخیل مش حكیتلك مھما
  .. وكمان كمان علیك یفتحھا ربنا:  الوالد

  ؟؟؟.. بقى بالعیال نفرح عایزین ؟ هللا شاء إن إمتى وھترجعوا
  .. كالمي من متزعلشیاریتك و..  معاذ بوأ یا بص:  العم
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 بنتي وال بنتي ىعل موافق مش ابنك إن كذلك وأنا كویس عارف إنت
 حرام وده .. دي الجوازة على ھنغصبھم كنا وإحنا!!  ابنك على موافقة

 إنت و أنا قریناھا اللي الفاتحة إن وقالوا ھنا الشیوخ سألت إني غیر ده
 علیھ اتعرفت ھنا مصرى واحد وفیھ..  ةالزم وملھاش أصالً  بدعة دي
 یجازیھ ربنا الراجل و..  وافقت وأنا..  وافقت وھي..   البنت یدإ طلب
 أسیب عاوز مش الصراحة وأنا..  السعودیة في ھنا شغل شافلي خیر
 على المكي الحرم جنب جابھولي اللي الشغل ان خصوصاً  .. ھنا البلد
  .. طول
  يسمع ما هول من صدره فى بخنجر طعنه أحداً أن الوالد أحس 7

  : يائس بصوت رد ثم ..  قواه استجمع..  برهة سكت!! 
  

  .. ونصیب ةقسم الجواز..  شیرین یابو مشكلة مفیش
  .. نعیمھ من ویزیدك بخیر لبنتك یتمم ربنا
  ؟؟؟ ھنا من أبعتھالكوا حاجة أي عاوزین مش:  العم
  .. سالمتك عایزین:  الوالد
  .. البلد في اللي الناس وكل عندكوا الجماعة على سلملي:  العم
  .. هللا بإذن یوصل:  الوالد
  .. علیكو مواسال:  العم
  .. وعلیكوا:  الوالد
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 أحد على جسده ورمى.. وجهه لون وتغير االتصال الوالد أنهى 7

  : نفسه يحدث وأخذ..  الحجرة فى الكراسى

 ما بعد البلد وأهل الواد قدام تكسفنى أخويا يا كده بقى -

  ؟؟؟ فيا تعملها ةعمل دي بقى ؟؟..قولتلهم
  

  ..معاذ غرفة إلى توجه ثم..  لعلى هذه الحا قليالًالوالد  مكث 7

 القرآن يقرأ ، صغير بمصحف ممسكاً معاذ فوجد .. الباب فتح

  .. الندي العذب بصوته

  : له قال ثم .. كثيرة معاني تحمل نظرة إليه نظر

  !!  دي المرة مني نجاك ربنا
  

  .. البيت غادر ثم..  مفتوحاً الباب وترك
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  ::عــودة للحریۀ :: 
  

  

  !! غرفته فى زال ما معاذ فوجد ... البيت إلى الوالد عاد 7

  !!!!!! لذلك كثيراً فتعجب
  

 فكرت أنا ده ؟؟؟؟؟ دي للدرجة األوضة فى الحبسة عجبتك إنت:  الوالد
  !!  وریحتني البیت من طفشت أالقیك ھاجي
  ؟ أل وال أخرج إني أستأذن علشان تیجي لما حضرتك مستني أنا:  معاذ

  

  : قائالً رد ثم .. الرد هذا جراء شديد بإحراج لوالدا شعر
  

 وشك أشوف عایز مش علیا كان إن ..  براحتك یاخویا خرجأ ، ال
  !!... تاني ده السمح

  

 وذهب غرفته من معاذ وخرج....  غرفته إلى الوالد إنصرف ثم 7

 وقف...  الشارع على تطل شرفة توجد حيث الصالون حجرة إلى

  ...  الحرية هواء يستنشق وأخذ فيها
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  ..  بجانبه وتقف به تلحق سارة بأخته وإذا
  

  .. كووووومبرو:  سارة
  ؟؟؟ إیھ وال تانیة جوازة مشروع ھفی ھو ؟.. إیھ على:  معاذ
  !؟؟  الجواز من اتعقدت خالص إنت....  ھھھھھھھھھھھھھ:  سارة
  ...  اإلفراج مبروك قصدى
  .. ھینجیني اربن إن یقین على كنت..   الحمد:  معاذ
 ممكن الجایة المرة یاعالم ....  شھر قد على جت دي المرة:  سارة
  !!!  تأبیدة تبقى
  ..  خیر كلھ:  معاذ
  ؟...خیر....  خیر...  خیر عندك حاجة كل ھي:  سارة
  !!؟؟ ده الحبس فيكان  اللي الخیر إیھ أعرف نفسي
  : بیقول r النبى....  خیر حاجة كل طبعاً :  معاذ

 إال ألحد ذلك ولیس،  خیر كلھ لھ أمره إن،  المؤمن ألمر عجباً (
 ضراء أصابتھ وإن،  لھ خیراً  فكان شكر سراء أصابتھ إن،  للمؤمن
  رواه مسلم ) لھ خیراً  فكان صبر
  : بیقول سبحانھ وتعالى وربنا

 تحبوا أَنْ وعسى لَكُم خير وهو شيئًا تكْرهوا أَنْ وعسى (

  ٢١٦:البقرة ) تعلَمونَ ال وأَنتم يعلَم واللَّه لَكُم شر وهو اشيئً
  

  !! طیـــــب:  سارة
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  ؟؟ فاتت اللي الفترة علیا سأل محدش:  معاذ
 إنك قالھ وأبوك..  مرة أكتر من البیت جالك كریم صاحبك:  سارة
  ..  عمك عند مسافر
  ؟؟ لیاع سأل الرحمن عبد اسمھ واحد مفیش:  معاذ
  ؟؟؟ ده الرحمن عبد مین:  سارة
 ھناك فیھا معایا كنتي مرة آخر المسجد فى معایا واقف كان اللي:  معاذ
  ؟؟؟؟؟.. فاكراه
  ....  علیك مسألش ده..  أل... عرفتھ...  أیوه... أیوه:  سارة
 مع النیل على كافیتریا من خارج إمبارح شوفتھ أنا...  فكرة على
  ....  العربیة معاھا وركب...  قمر ..... إیھ إنما واحدة
   ؟؟؟ الرحمن عبد إنھ متأكدة إنتي:  معاذ
  .. متأكدة ... أیوه:  سارة
  !  عربیة معندھمش أنھم أعرفھ اللي بس .. حاجة وال أختھ یمكن:  معاذ
 یقعد ویروح أختھ ھیاخد حد فیھ...  معاذ یا أوي غلبان إنت:  سارة
  ؟؟... الكورنیش ع كافیتریا في معاھا
  !!! بیھ الظن ھنسئ مش برده:  معاذ
  !!! أحسن الغدا أجھز بقى أنا أروح!!!  طیب:  سارة
  ... یقویكي ربنا:  معاذ
  ...  هللا بإذن طول على وھارجع صغیر مشوار ھروح وأنا

  

  ...  عليه ليطمئن كريم صديقه بيت إلى وذهب معاذ خرج 7
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   ..كبير شوقٍ في هيحتضن معاذ تجاه واندفع .. الباب كريم له فتح
  

  .. معاذ یا سالمتك على  حمدا !!!.... ولووومعق مش:  كریم
  !!؟؟؟ كلھا دي الطویلة الغیبة إیھ
   ؟؟؟؟ كالم وال سالم غیر من كده تختفى واحدة مرة
  ....  عني غصب إنھ یعلم ربنا:  معاذ
  ؟ كده الباب ع واقفین ھنفضل إحنا..  إتفضل:  كریم
  !  إیھ قد علیك قلقان كنت ناأ متعرفش إنت بجد
 عایز خالص أبوك إن حسیت ما لحد مرة كام البیت روحتلك أنا

  .... یضربني
  ؟؟ كده بس لیھ....  ھھھھھھھھھھھھ:  معاذ
 ما زى بس....  علیا قلقانھ كانت كلھا الناس إن هللا بفضل عارف أنا

  ....  عني غصب قولتلك
  ؟؟؟ كلھا دي فاتت اللى المدة بقى فین كنت:  كریم
  ..   عمك عند ماكنتش إنك متأكد أنا...  أولھا  ومن
  !عمرة بیعمل مسافر عمي حتى هد .. عمي عند ماكنتش أنا فعالً :  معاذ
  .. خیر على عدت  والحمد ظروف شویة عندي كان أنا

 تختفي تخلیك اللي دي إیھ ظروف! ؟..... ظروف ھتقوللي تانى:  كریم
  !؟ حاجة عنك یعرف ومحدش بایلكمو وتقفل شھر البیت من
   ومشاكلي ھمي یشیل حد أخلي مابحبش إني كریم یا عارف إنت:  معاذ
  !!؟؟ معاذ یا برده حد أي أنا وھو:  كریم
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  ...  بقى ده الموضوع على قفل علیك با بس....  طبعاً  أل:  معاذ
  ....  أھو الفل وزي كویس  الحمد أنا

  ....   الحمد:   كریم
  .. البیت فى الغدا على مستنیني علشان دلوقتي أمشى مضطر أنا:  اذمع

 أروح علشان ھمشي وتقوللي بیتي فى تبقى ؟؟ برده كالم وده:  كریم
  !؟؟ أتغدا
 بكره ھاقبلك هللا بإذن وأنا!   بابا عارف أنت ما...  بقى معلش:  معاذ
  ....  إبراھیم الشیخ درس فى

  ..   هللا ذنبإھستناك  .. ماشي خالص:  كریم
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  ::ثمــرات الصبــر :: 
  

  .. التالي اليوم مساء وفي 7

  .. كريم قابل حيث ؛ إبراهيم الشيخ درس لحضور معاذ ذهب

  .. يتحدثان الصديقان جلس ، الدرس إنتهاء وبعد
  

  .. یارب لك والشكر الحمد:  معاذ
  .. كلھا اھن اللي والناس الدرس و جداً  واحشني كان الشیخ
  ؟ دي فاتت اللي الفترة في یاسیدي بقى إیھ وعملت..   الحمد:  كریم
  .. سیدي یا إتفضل..  بیھا أبشرك عایز اللى البشرى دي ھیا ما:  معاذ

  )  معھ كانت حقیبة من األوراق من ملزمة معاذ أخرج ثم(  
  ؟؟!!! ده إیھ:  كریم
  .. هللا بفضل جمعتھ كتاب:  معاذ
  : ويقول الكتاب تصفحي كريم أخذ

  

  .. رائع شكلھ الكتاب..  بارك اللھم.... با إال قوة ال....  هللا شاء ما
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  .. ربنا بتوفیق كلھ:  معاذ
  .. لیھ ویقدم یراجعھ الكبار الشیوخ ألحد ھودیھ هللا شاء إن

  .. اإلخالص وإیاك ویرزقنا خیر على یتملك ربنا:  كریم
  .. عبادتھ وحسن شكره قنایرز ربنا..  امین اللھم:  معاذ
..  فيها محبوساً كان التي القصيرة الفترة تلك خالل فى 7

 العقيدة من كبير جزء دراسة يتم أن اهللا بفضل معاذ إستطاع

  .... المشايخ لدروس سمعه من والفقة

...   اإليمانية الرقائق فى كتابا يجمع أن اهللا وفقه وكذلك 7

 العديد قراءة إلى باإلضافة..  تختما عدة تالوة القرآن يختم وأن

  .. األخرى الكتب من

  .. والبر بوالده واإلحتساب الصبر ثمرات هى هذه

  ..  يشاء من يؤتيه اهللا فضل وذلك
  

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ حاجة عنھ تعرف ؟؟؟؟؟ الرحمن عبد أخبار وإیھ:  معاذ
  ...!!! یاعم منك أكتر صاحبي بقى ده!!!  حاجة عنھ أعرف:  كریم
  ..!! جدیدة حیاة بدأ شكلھ.....  بقى كده على:  معاذ
  .. اإللتزام فى جداً  كبیرة خطوات وخد...  هللا بفضل:  كریم
  ... حسناتك میزان فى یجعلھ ربنا.....  الحمد:  معاذ
  ....!! مشكلة فیھ بس:  كریم
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 غریبة حاجة فیھ إن وحاسس .. متغیركده  یوم كام بقالھ عارف مش
  ؟؟ علیھا لیقو راضي مش وھو بتحصل
  ..!! الدرس مجاش......  إمبارح معاه أقعد ناوي كنت أنا حتى
  ...!!! مجاش كمان إنھارده شایف إنت ما زي و

  ..... هللا بإذن خیر المانع لعل:  معاذ
  ... الموضوع أیھ وأشوف بیھ أتصل ھحاول
  ..مین اللھم آ.. ربنا یحفظھ ویحفظنا من كل سوء :  كریم
  ، المنزل إلى معاذ عاد عندما و..  وانصرفا ثهماحدي اإلثنان أنهى 7

 كان الرحمن عبد هاتف ولكن ، الرحمن بعبد االتصال حاول

  !... مشغوالً

  !!!..... مشغوالً زال ما .. أخرى مرة المحاولة أعاد

 مازال لكنه و..  االتصال أعاد ثم.... ساعة نصف قرابة إنتظر

  .....!! مشغوال

  .. اإلتصال معاذ أعاد ثم ، الساعتين قرابة مضى 7

  .. مشغوالً الهاتف يزال وال

  : نفسه فى وقال كثيراً معاذ تعجب

  !؟؟؟؟؟ الرحمن عبد يا ده كل مين بتكلم ياترى
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  ::!! مـــواجــهۀ :: 
  

  

 قابل حيث ؛ الكلية إلى معاذ ذهب .. التالي اليوم صباح وفى 7

  .. الظهر صالة في الرحمن عبد
  

..  وهللا وحشتنا ؟؟؟.... یامعاذ إزیك) :  معاذ محتضناً (  الرحمن عبد
  ؟؟ كلھا دي الطویلة الغیبة وإیھ ؟؟ إیھ عامل
  ؟؟ إیھ عامل اللي إنت ... ربنا من نعمة في...   الحمد:  معاذ
  ..... هللا بفضل كویسة أخبار عنك سامع
  ..... یتقبل وربنا..  بحاول أدیني أھو:  الرحمن عبد
  ؟؟؟ اللیل طول إمبارح مین بتكلم كنت إنت:  اذمع
  ؟؟؟؟؟ لیھ ؟؟...... أنا:  الرحمن عبد
  ؟.. مشغول یدیني مرة وكل مرة من أكتر بیك إتصلت:  معاذ
  ... مشكلة فیھا كان الشبكة بس تالقي ده:  الرحمن عبد
  ..!!! رصید معایا مش حتى أنا ده ؟؟.... بس مین ھكلم أنا

  .. بتتصل تكون اللي إنت شرط مش:  معاذ
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  ؟؟ بیك بیتصل اللي حد یكون ممكن مش
  ؟؟ بالظبط إیھ تقصد ؟؟ یعني مین زي حد:  الرحمن عبد
 كریم و أنا ھستناك ؛ الرحمن یاعبد شویة معاك أتكلم عایز أنا:  معاذ
  ... النھاردة الدرس فى
  .. الدرس آجي ھقدر مش معاذ یا أعذرنى:  الرحمن عبد
  .. النھاردة الدرس معاد في روريض مشوار ورایا أنا

  .. الدرس بعد ستناكنھ !!! الدرس تحضر مھم مش..خالص :  معاذ
  .. المعاد فى هللا شاء إن آجي ھحاول...  طیب:  الرحمن عبد
  .. ھنستناك هللا شاء إن:  معاذ

  

  .... إبراهيم الشيخ درس إنتهاء وبعد....  المساء وفى 7

  ..... الرحمن عبد نتظارإ فى وكريم معاذ الصديقان جلس

  .... االنصراف وشك على كانا....   بعد يأت ولم ساعة نصف مر

  ... وصل قد الرحمن بعبد وإذا
  

  .... علیكم السالم:  الرحمن عبد
  ... وبركاتھ هللا ورحمة السالم وعلیكم:  كریم و معاذ
  ؟؟ لیھ كده إتأخرت:  كریم
  .. أصالً  مجیش أو ھتأخر إني كبیر إحتمال لمعاذ قایل أنا:  الرحمن عبد
  ..خلینا في المھم  ... السالمة على  حمدا:  معاذ
  ؟ أقوالك إیھ..الدرس بتحضر مش یوم كام بقالك إنك منك بیشتكي كریم
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  ؟؟ بس إیھ أقوالي...  ھھھھھ:  الرحمن عبد
  !!!؟؟؟ إیھ وال نیابة محضر فى إحنا
  !!! الرحمن عبد یا متغیر إنك حاسس أنا:  كریم
  .... وهللا حاجة مفیش:  الرحمن عبد

 فى مني طالبینھم كانوا مشاوییر شویة فى كان .... فیھ وما الموضوع
 بقدر كنت فمش.. الدراسة فى مشاغل وشویة.. أعملھالھم البیت
  .. یعني عادى ؛ فاتت اللي الفترة الدرس أحضر
  .. مشكلة مفیش یبقى فعالً  السبب ده كان لو .... جمیل:  معاذ
  ؟؟؟؟ فعالً  السبب ده كان لو إیھ یعني:  الرحمن عبد
  !!؟؟؟ إیھ وال مصدق مش إنت
  ؟؟؟ بس لیھ ھنكدبك وإحنا:  كریم
  ؟؟...!! الرحمن عبد یا سؤال أسألك عایز:  معاذ
  ؟؟ ھتوافق .. لوحدنا أختك مع أخرج عایز وقولتلك دلوقتي جیت أنا لو
 يحاول لكنهو،  القصة يعرف معاذ بأن الرحمن عبد أحس 7

  .. مباشرة غير بطريقة إليه األمر إيصال
  

  !!؟؟؟ یعني إیھ تقصد:  الرحمن عبد
  ..!! كده بقولك ما زي:  معاذ
  ؟؟؟؟؟؟ أل وال ھتوافق أختك مع أخرج عایز أنا وقولتلك جیت لو
  !!! طبعاً  أل......  إجابة محتاج سؤال ده ھو:  الرحمن عبد
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  ...!!!! سؤال كمان لتكسأ لو...  طیب.....  جمیل:  معاذ
  : قائالً معاذ صديقه الرحمن عبد قاطع

  

 عمال وإنت الصبح قابلتنى ما ساعة من ؟؟ معاذ یا نھاردهإ مالك إنت
  ..!! مفھوم مش كالم وتقول غریبة أسئلة تسأل
  !!.. ودوران لف غیر من طول على تقولھ عایز إنت اللى تقول ما

  ؟؟ معاذ یا إیھ فیھ ھو:  كریم
  !!! مكدبش فھو عني حاجة أي قالك حد لو...  اآلخر م:  لرحمنا عبد
  .. ویتجوزوا یخطبھا وناوى واحدة بیحب واحد
  ؟؟؟؟؟ بقى المشكلة إیھ
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  ::! راجـع نفسک :: 
  

  

 كريم  و اذــمعاألصدقاء الثالثة ،  بين مستمراً الحديث مازال و 7

  .. الرحمن عبد و
  

  ؟؟ معاذ یا إیھ فیھ ھو:  كریم
  !!! مكدبش فھو عني حاجة أي قالك حد لو.. .. اآلخر م:  الرحمن عبد
  .. ویتجوزوا یخطبھا وناوى واحدة بیحب واحد
  ؟؟؟؟؟ بقى المشكلة إیھ
ي:  معاذ   ؟؟ لیھ كده اتنرفزت إنت .. یا عبد الرحمن بس نفسك ھدّ
  ؟؟.. حاجة قالك فینا حد ھو .. سیدي یا مشكلة أي مفیش

  : قال ثم .. تماماً الرحمن عبد هدأ حتى معاذ تظران 7
  

  .. الرحمن عبد یا بص
  ؟؟ لیھ بنكلمك..  موضوع أي في نكلمك نیجي لما كریم أو أنا سواء ھو
  .. عارف مش:  الرحمن عبد
  .. أعرفك... جمیل  : معاذ
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  .. الدماغ وجع بنحب مش إحنا طبعاً  أكید
  .. وقتنا نضیع تخلینا اللي للدرجة فاضیین مش إحنا برده وأكید
  .. علیك نخاف والزم..  أخونا إنت علشان بنكلمك إحنا
 ما ألخیھ یحب حتى أحد یؤمن ال بیده نفسي والذي ( : قال r يالنب
 ھنقوم إحنا..  بكده حاسس مش إنت ولو..  متفق علیھ)  لنفسھ یحب

  ..! حاجة أي في ھنتكلم ومش دلوقتي
  .. مصلحتي عایزین إنكم ومتأكد .. حاسس أل:  الرحمن عبد
  .. لآلخر الكالم إسمع یبقى:  معاذ

  ..شوف یا عبد الرحمن 
  .. الدین على قائمة حیاتنا فى حاجة كل إحنا
  .. حیاتنا في حاجة كل بینظم اللي ھو الدین
  .. كذا ومنعملش كذا نعمل بیقول اللي ھو

. . دنیا والدنیا دین الدین یقولولك اللي ؛ الجھلة من بقى سیبك
  ..!! ببعض عالقة وملھمش

  .. مزاجھم على الدنیا یعیشوا عایزین اللي الھوى أصحاب دول
  .. حاجة یقولھم حد ما غیر من وشھواتھم ھواھم ورا یمشوا عایزین
  : فیھم قال ربنا ودول

 )تأَينِ أَرذَ مخات هإِلَه اهوه تكُونُ أَفَأَنت هلَييال عكو *        
أَم بسحأَنَّ ت مهونَ أَكْثَرعمسي لُونَ أَوقعإِنْ ي مامِكَاألَ إِال هعن 
  ٤٤:  الفرقان ) سبِيال أَضلُّ هم بلْ
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  .. الحیوانات زي أصبحواوالعیاذ با 
  ..!الدنیا فى ممشیاھم اللي ھي شھواتھم

  ..! كمان منھم أفضل الحیوانات ، قال ربنا ما زي بل
  ..خلینا في مشكلتك دلوقتي  ..  المھم
  ؟؟ تمام..  تتجوزھا وناوي واحدة بتحب إنك بتقول مثالً  دلوقتي إنت
  .. تمام:  الرحمن عبد
  ؟؟ عنك غریبة واحدة مع تقعد إنك حالل وھل..  طیب:  معاذ
 بحجة التلیفون في تكلمھا وشویة معاھا تخرج شویة إنك حالل وھل
  ؟؟ كده بعد وتتجوزھا ھتخطبھا إنك
  .. مشكلة فیھ إن شایف مش أنا:  الرحمن عبد
  .. خیر إنھا ویعلم نیتي یعلم ربنا أصل
 الشباب ما زى یومین أعیش وال أصاحب داخل مش إني یعلم وربنا
  ..! فعالً  أخطبھا ناوي أنا.. بیعملوا

 حاجة مفیھوش كلھ وكالمنا تربیة أحسن متربیین وھي أنا إن غیر ده
  ..  عیب
  .. مشكلة فیھ  ؛ أل:  معاذ
  .. سلیمة نیتك إن مصدقین وإحنا .. بنیتك یعلم طبعاً  ربنا
  .. معاھا تخرج أو معاھا تقعد أو تكلمھا إنك شرعاً  یجوز ال برده بس

  
  

  



  
٢٦٩  

  : بتقول الفقھیة القاعده

  R ) النية الصالحة ال ُتصلح العمل الفاسد (  
R ) وما ُبني على باطل فهو باطل (  

  

  !!   ینفعشم .. اآلخر من یعنى
  .. أخطبھا روح..  تخطبھا عایز
 وبوجود بضوابط بس وتتكلم معاھا تقعد إنك لیك ھیحل الخطوبة وبعد
 مھزلة فدى .. دول الیومین بنشوفھ اللي بالمنظر إنما .. ممعاك محرم
  .. بالمرة عنھا میرضاش ربنا أفعال ودي المقاییس بكل
 دي المدة برده ھقعد ؛ مدة بعد أخطبھا ناوي ولو طیب:  الرحمن عبد

  ؟؟..علیا تطمن وھي علیھا أطمن حتى ولو !!؟؟.. خالص مكلمھاش
  ... تكلمھا مینفعش أیوه:  معاذ
  .. التشدد قمة بقى ده أھو:  الرحمن عبد
  ..!التلیفون فى معاھا ھتكلم مجرد أنا .. معاھا ھخرج مش أناده 
 الحرام جعل لما وتعالى سبحانھ ربنا الرحمن عبد یا وهللا:  معاذ

  .. علینا والخنقة التضییق بكده أراد مش ؛ والحالل
 نھي وكل بیھ أمرنا أمر بكل السعادة لینا أراد ربنا .. تماماً  بالعكس
 باللي وأعلم..  أنفسنا من بینا أعلم وھو خلقنا اللي ھو ألن.. عنھ نھانا

  .. یشقینا واللي یسعدنا
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 ورا من بتحصل اللي السودا البالوي شایفیین وكلنا شایف وإنت
 سبحانھ ربنا بأوامر التزامھم وعدم دي المواضیع فى الناس تساھل
  .. وتعالى
  !! أخي یا مستفزة حاجة دي:  كریم
 وال تقلیدى جواز نتجوز عایزنا إنتو یقولوا والبنت الواد تالقى
  .. حب على مبني یكون جوازنا الزم إحنا !!؟؟..إیھ
  .. وبحبھ نيبیحب یكون واحد أتجوز الزم أنا

 بعض بیجبوا إنھم بحجة سنة كام الواحدة مع ماشي یقعد الواحد
  .. !وھیتخطبوا

  .. !! وتلیفونات وفسح وخروجات وشرب أكل مقضیھا و
  !!!بقى؟؟ الجواز لبعد إیھ خلوا أمال
 تم الجواز لو حتى دى المواضیع أغلب كده علشان ھو ما:  معاذ

 یقلب الموضوع وممكن جوازال بیت ومش بتتفركش والخطوبات بتفشل
 یحاول الطرفین أحد كتیر وأوقات الخطوبة خالل لزنا با عیاذاً 

  !!! ودینھ دنیتھ خسر ویبقى العالقة فشل بعد اإلنتحار
  .. ربنا بأوامر اإلستھانة بسبب ده كل
  .. الشیطان وخطوات إیاااااااااك .. الرحمن عبد یا كده قبل قولتلك وأنا
  ..!! تاني كوم بالذات النساء ةوفتن..  كوم وكلھ
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  : بیقول كان السلف أحد
 ائتمنني ولو،  األمانة إليه ألديت مال بيت على رجل ائتمنني لو( 

  ) عليها نفسي ائتمنت ما واحدة ساعة معها أخلو أن زنجية على
  

  .. ده بالكالم اقتنعت دلوقتي أنا .. طیب:  الرحمن عبد
  ؟؟ يااااااااااااااااااإزا ھتصرف بس
  .. یرجع ما على سنة من أقل مش قدامھ باباھا
  .. یرجع ما لحد أسیبھا ھقدر ومش
  ؟؟.. ھتقدر مش إیھ یعنى:  معاذ
  !! .. ھقدر مش اسمھا عندنا ةحاج مفیش
  !!   كمان ونص ھتقدر
  !!.. كویس نفسى عارف أنا:  الرحمن عبد
  .. دي الفتره فى األقل على!! .. یعني مش ھقدر ھقدر مش

  

 واستيالء الرحمن عبد فيه صار الذى بالضعف معاذ أحس 7
 اهللا بنعم بتذكرته غفلته من يوقظه أن فأراد،  قلبه على الشيطان

  ..  عليه
  

 نجاك وتعالى سبحانھ ربنا ان كویس فاكر خلیك .. الرحمن عبد:  معاذ
 بإنك علیك وأنعم..  كتییییییییر فرص وأعطاك..  كده قبل الموت من

 ولذة اإلیمان حالوة تدوق وكمان..  برجلیك طریقھ فى وتمشى تیجى
  .. أعلم هللا..ة الجای المرة .. الطاعة
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 غصب وشك على تیجي ممكنالمرة الجایة 
  .. بمزاجك مش عنك

  !!!!! أصالً  تیجي متلحقش وممكن
  !!!؟؟؟ برده ممكن مش

 التي الشديدة اللطمة بمثابة البسيطه الكلمات تلك كانت 7

   :فرد قائالً  .. الحب سكْر من قليالً يفيق أن حمنالر عبد ساعدت
  

  !!؟؟ إیھ أقول عارف مش أنا
  .. ییرییییییییییییكتیییی أمھلني ربنا إن كویس عارف أنا بس
نعم علیا وأنعم ِ   .. یییرییییییییییییكتیییییی ب
 حاجة فیھ إن حاسس بس..  لحظة طریقھ عن مبعدش فعالً  ونفسى
ب..  بجد عني غصب.. ب عني غص..  وتبعدني بتشدني   ..!! بھدلة الحُ

  

  !!.. یا عبد الرحمن الحب كل مش:  كریم
  .. وعذاب قلب ووجع وشحططة بھدلة بس ھو اللي  الحرام الحب

 من غضبو عذاب في اآلخرة في و الدنیا في الحرام الحب صاحبو
  ..  تعالى و سبحانھ ربنا
 والمسلسالت فالماال اللي السئ المفھوم ھو ده المفھوم لألسف و

  !!  للحب رسمتھ
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 شئ أجمل ھو فعالً ..  بجد الحقیقي الحب .. الطاھرالحالل  الحب إنما
 حب عظمأ زي .. فینا غرسھ ربنا اللىالجمیل  الشئ ھو..  الوجود فى
 ملھاش بنعم علینا نعمأو خلقنا اللي حبیبنا ربنا،  هللا حب  ؛ الوجود في
رحمة لینا  رسلھأ ربنا اللي..  r النبي حبكذلك و .. حصر وال عدد

  .. الدین یوم شفیعنا ویكون من النار ینقذنا علشان
  

Y و ً حب و،  لزوجتھ الزوج حب: من صور الحب الحالل أیضا
 المسلم ألخوه المسلم وحب،  وأبوه مھأل بناإل وحب،  لزوجھا الزوجة

   .. خیارواأل الصالحین وحب،  المسلمة ألختھا والمسلمة، 
  .. !! ) ــبحُ (  إیھ یعنى نفھم لو هااااااااااااااای..  هااااااااااااااااااااااایااااا
  ؟؟؟..الرحمن عبد یا بتحبھا إنت مش:  معاذ
  .. جدااااااااااااا..  آآآآآآآآآه:  الرحمن عبد
  !! .. سیبھا بتحبھا لو:  معاذ
  !! .. سیبھا علیھا خایف لو
  !.. !سیبھا بجد عایزھا لو
  ؟؟؟ معاذ یا بس إزاي:  الرحمن عبد
 كالم ھقول مش الوقت نفس وفى .. علیك أطول عایز مش أنا:  معاذ
  ..  عمره في یبارك ربنا شومان حازم الدكتور من أفضل
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 اسمھ دي بتاعتك المشكلة عن راااااائع حازم للدكتور درس فیھ
  .. هللا بإذن ھبعتھولك أروح ما أول..  "والحب الشباب"

  ..!! ده للراجل حاجة مسمعتش مدة بقالي...  هااااای:  الرحمن عبد
  .. رب یا إیدیھ على ھدایتي یجعل ربنا
  .. یارب:   معاذ
  .. هللا بإذن الدرس منك ھستنى..  خالص:  الرحمن عبد
  .. هللا باذن:  معاذ
  .. الدرس تسمع ما بعد تاني كالم لینا هللا شاء وإن
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 __}٤٤{ __  

  

  :: ؟؟؟؟بتحبهــا :: 
  

  

  .. إليه الدرس بإرسال معاذ وقام .. المنزل إلى الرحمن عبد عاد 7

 أذنيه فى السماعة وضع ثم،  على الفور بتحميله الرحمن عبد قام

  .. الشيخ يقوله لما يصغي وأخذ
  

ó ؟؟؟ بتحبھا  

  ؟؟؟؟؟ بجد بتحبھا

  !!.. سیبھا بتحبھا لو

  !!... علیھا خافبجد  بتحبھا لو

  !!! مجھن ھتودیھا كده إنت

  ؟؟ نار علیھا یولع قبرھا أن السبب إنت تكون ترضى

  ؟؟ جھنم فى الصراط على من تقع رجلیھا أن السبب إنت تكون ترضى

  ؟؟ النار في تتعذب إنھا السبب إنت تكون ترضى
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D كرااااااااافا خلیك ...  

  " !...دان ـُكما تدين ت" 

 تاني واحد مع دلوقتي قاعدة المستقبل في ھتتجوزھا اللي زوجتكیعني 
  !!! دي للبنت بتقولھ اللي الكالم نفس بیقولھا ما مكان فى

  !! بتعمل إنت ما زي معاھا وبیعمل
  !! زوجتك عرض من ھیترد دین لیھا بتنظرھا نظرة كل
  !! زوجتك عرض من ھیترد دین لیھا بتقولھا كلمة كل

  !! زوجتك عرض من ھیترد دین إید مسكة كل
  ؟؟ جتكزو عرض فى تتعاقب عایز مش

  .. فوراً  وسیبھا دلوقتي توب
  

  علیك القیامة یوم للمالئكة یقول ربنا دي العالقة بسبب إن ... إحذر
" ذُوهخ لُّوهفَغ "  

...  فتصرخ...  الملك حكم لینفذوا علیك ینقضوا ملك ألف ٧٠ فتالقي
  ؟؟؟؟؟ یارب فین یاخدوني

  .. الدنیا فى مولع كبریت عود بتحمل مكنتش ده
  !!!؟؟؟؟ جمر تابوت فى أتحبس
  ؟؟؟؟ یارب ياااااإزا
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  .. سخنین میھ شویة بتحمل مكنتش ده
  !!.. الدنیا في لو وقع علیھ شویة میھ سخنین جلدي یتشوي كان ده

  !!؟؟... والمھل الحمیم من أشرب وأنام أصبح
  ؟؟؟؟ یارب إزاي

وهُ  " األخیر النداء فتسمع ُ ذ ُ ُّوهُ  خ ل ُ غ َ   " ف
  ..!جھنم فى وارموه ألغاللوا بالسالسل اربطوه یعني

  ؟؟ بتغضبني كده إنك عارف وإنت معاھا مشیت اللي إنت مش
  ؟؟ " یارب بحبھا كنت"  ھتقول

  ... حـــرام حب
  ... القیامة یوم عاقبتھ دي ھي... حرام أساس على قائم

  ... البعث لحظة نفسك تخیل..  تخیل
  .. جسمك حول من یتمزق الكفن

  ... التراب تحت من بتتنفض
  ... شئ أي شایف مش لكنك ، جھة كل من حولك من صراخ

  .. الجانبین من كتفك على بایدین وإذ
  ؟؟ مین...  فزع بكل فتصرخ

  على فیییییییین ؟؟؟...  وشھید سائق
  ... عز وجل هللا على للعرض ستساق

  ھتقول لربنا إیییییییھ ؟؟
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D ؟؟ معاھا تمشي عاوز  

  ..!!ده  الرھیب العذاب من یومھا تنجیكتقدر ھ لو معاھا امشي
  ... علیك نادىیُ  القیامة یوم تخیل
  !!اللي ھو إنت  ... فالن بن فالن

  ... معاك للتحقیق استدعاء
  ...بتتنفض فیك شعرة كل رایح وإنت

  !!؟ عملتھا اللي المصایب من ةمصیب أي ترى یا
  ...!!المصیبة یادي ... البنت اللي كنت بتحبھا فتشوف بعید من تبص
  ..المحشر أرض فى بجنون علیك تدور وھي...  منھا تھرب نكإ تحاول

  .. وتصرخ رقبتك فى قتتعل تشوفك ما أول

  !!يارب هو اللى ضحك عليا 
  " مشترِكُونَ الْعذَابِ في أَنكُم ظَّلَمتم إِذ الْيوم ينفَعكُم ولَن"

  ... الحرام الحب كالم لھا بتقول وإنت ینظرلك ربنا نإ...  احذر
  .. غضب نظرة لك فینظر

  .. شئ كل وضاع ضعت خالص فإنت غضب نظرة لك هللا نظر ولو
  ... وآخرتك دنیتك يفضاع كل شيء 

  !! ھتتوب مش لو وجل عز هللا غضب فى غارق وھتفضل
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D ؟؟؟؟؟؟؟؟ بتحبھا بتقول لسة  
  ... سیبھا بتحبھا لو

  : بیقول وربنا...  دینھا فى فتنتھا سبب كده أنت
   يتوبوا لَم ثُم والْمؤمنات الْمؤمنِين فَتنوا الَّذين إِنَّ "

مفَلَه ذَابع منهج ملَهو ذَابرِيقِ عالْح "  
  

D فاكر خلیك ..  

R  ًا منهمن ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خ..  

  الحالل في ھیجبھالك ربنا إلیك الخیر ھي لو..  هللا ألجل لوسبتھا
  .. منھا أفضل ھى من ھیدیك لیك الخیر مش ولو
  ! لیك یختار ربنا تسیب ما .. لنفسك اختیارك دى

  ؟؟ دلوقتى معاھا وإنت تموت مستعد إنت
  !!دي الخاتمة على ربنا تقابل مستعد

  

D معاھا واحدة خطوة تمشى ما قبل..  افتكر ...  
  !! جھنم آخره طریق فى ماشي إنت

  ..!!! ھتولع جسمك فى شعرة شعرة یعني...  جھنم
  ..!!!! ھیولع فیك عضو عضو یعنى ... جھنم
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  "حرام حاجة مبنعملش إحنا" و .. "بریئة عالقة مجرد دي" متقولش
  : سألھاإو نفسك مع قفأ علیـــك با

  ... شئ كل بیكتبوا شمال وملك یمین ملك فیھ
  ... لھا نظراتك ...معاھا وقفتك

  ... لیھا بعتھ) مسدج( وكل .. )مسد( وكل..  )مكالمة( كل
  ؟؟؟ الشمال ملك وال الیمین ملك ھیكتبھا

  ؟؟ علیك وال لیك ھتشھد ...معاھا علیھا واقف انت اللى األرض •
 ؟؟ صاحبتي ؟؟ إیھ ھتقولھ بتكلمھا وإنت لوقتيد جھ r هللا رسول لو •

  ؟؟ جوزھاتوھ حبیبتي
  ؟ حبیبتي؟ إیھ لربنا ھتقول كلمھابت نتإو دلوقتي جالك الموت ملك لو •

  

D سیئاتھا فكل حیاتھا فى واحد أول إنت دي البنت لو..  خلیك فاااااكر 
  !!! ده الطریق عرفتھا واحد أول ألنك میزانك فى

  

D التلیفون فى تكلمك أو دلوقتي تقابلك علشان إنھا...  خلیك فاااااكر 
 وقبل أمھا خانتو أخوھا وخانت أبوھا خانت... اللیل طول ساعات ٦

  ... ودینھا ربھا خانت ده
  ؟؟؟ األیام من یوم فى ھتخونك مش أنھا تتوقع
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  ... وأخیراً 
  ... ربنا من لیك رسالة الكالم ده

  : بیقول وربنا

  " رسوالً نبعثَ حتى معذِّبِين كُنا وما" 

  .. الموت قبل توصلك رسالة آخر دى تكون وممكن
  ... تسیبھا نكإ قرار خذ ... حاالً  دلوقتى یالال

  ... اختار

  ؟؟ هللا أو ھي
  : لھا قول ... لیھا ترجع علشان عیطت لو
  ... ربنا إال ... شئ بأى عشانك أضحى مستعد أنا
  .. ربنا إال ...  شئ أى عشانك أخسر مستعد أنا

  
  
  
  

R صفقة :  
  ؟؟ القبر عذاب من وتنجو...  تسیبھا

  ؟؟ جھنم فى الصراط من ومتقعش..  تسیبھا
  ؟؟ منھا أحسن یعوضك وربنا...  تسیبھا
  ؟؟ نار علیك قبرك ومیولعش...  تسیبھا

  ؟؟ هللا بحب وتفوز...  تسیبھا
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R عملیة توصیات :  
  

 تحبك الدنیا فى زوجة أحسن یرزقك أن قادر فا بالدعاء استعن.١
  .. السعادة یرزقك وأن وتحبھا

  ... تماماً  علیھ یغلق أن البد الجرح یلتئم حتى.٢
  .. تلیفونھا رقم ومن ھدایاھا كل من وتخلص تلیفونك رقم رغیّ 

  .. فیھ تقابلھا ممكن مكان أى عنبقدر اإلمكان  ابعد.٣
  .. وجل عز هللا وھو حبیب بأعظم یذكرك دینى شریط یوم كل اسمع.٤

 أسبوع انىت ، معذب إنك ھتحس أسبوع أول:  مجرب نصیحة.٥
 وصحبة الدعاء بعد وعأسب تالت ، سبتھا إنك ندمان إنك ھتحس
 وبالتدریج..  تفتكرھا لما ھتحزن والدعاء الدروس وحضور الملتزمین
  .. وتعالى سبحانھ ربنا وبین بینك جدار خلیتھا یوم كل على ھتندم

Ö يا ترى أخدت القرار وال لسه ؟؟؟  
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  ::رضا اهللا قبل کل شیء :: 
  

  

  ..الكلية فى الرحمن عبد معاذ قابل..   التالي اليوم صباح وفي 7
  

  ؟؟ الرحمن عبد یا األخبار إیھ:   معاذ
  ؟؟ دماغك كبّرت وال الشریط سمعت
  .. سمعتھ:  الرحمن عبد

  !! الحقیقة دي ھي بس..  شویة شدید كان الكالم والصراحة
 یرجع اآلخر وفي .. والعرض بالطول الدنیا یاخد مینفعش والواحد
  !!!  يیاریتن ویقول اآلخرة في یتبھدل
  !!..  ھیا فیھا المشكلة!!  فیا مش دلوقتي الكبرى المشكلة بس

  ؟؟ ياااااإزا معاھا ھتصرف
  ؟؟ تسمعھ الدرس تدیھا رأیك إیھ:  معاذ
  !!؟؟ الحاج عم یا مین درس:  الرحمن عبد

  ..! متعرفھاش أصلك..  صحیح
  ..!! وشیوخ درس تقولى وإنت إنجلترا من جایھ واحدة
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 تتجوز رایح علشان خلصوا مصر بنات ھما یعنى! !  إنجلترا:  معاذ
  !؟.. إنجلترا من جایة واحدة
  !!؟؟.. بس ایھ أعمل : الرحمن عبد
   ..مستحیلة حاجة ومفیش .. هللا عند من الھدایة الرحمن عبد یا:  معاذ
  .. ھدایتھا سبب ده الشریط یكون یمكن ، الدرس تدیھا حاول
  !! أصالً  شیوخ إیھ یعني متعرفش واحدة دي عم یا:  الرحمن عبد
 من ده الموضوع في معاھا أتناقش إنى ھتقبل مش إنھا متأكد وأنا

  ..! أساسھ
  .. بنفسك وإنجو إنت إبعد یبقى:  معاذ
  .. كمان ھي ھتبعد كده تالقیك لما وھي
  ! كده غیر حل مفیش شكلھا:  الرحمن عبد
  ..  بسرعة عملیة خطوات تاخد الزم..  عارف إنت ما وزي:  معاذ

  .. موبایلك رقم تغییر وأولھا
  !!..  ده إال كلھ..  أل:  الرحمن عبد
..  كده وسھل ممیز أجیبھ علشان إیھ قد تعبت أنا متعرفش ده رقمي ده
  .. الثانوي أیام من تعرفني اللي الناس كل مع إنھ غیر ده

  ..!!كلھا الناس على تاني أوزعھ ھقعد
  .. وخالص مثالً  یناتن وال أسبوع الموبایل أقفل ممكن أنا

  !!  الكالم إسمع یابني:  معاذ
  ! ھتسیبك ومش رسایل ھجوم ھتالقى تفتحھ ما وأول الموبایل ھتقفل
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  ..! ده الكالم یقول واحد أول مش إنت
  !!؟؟.. هللا رضا علشان موبایل برقم تضحي مستخسر وبعدین
  ........... بس..  حاجة وال مستخسر مش وهللا:  الرحمن عبد
  ؟؟؟؟؟.. یھییییییإ بس:  معاذ
  .. الشریحة وأدي..  عم یا أھو:  الرحمن عبد

  ) بتكسیرھا وقام الشریحة الرحمن عبد أخرج ثم (
  .. فیك یبارك ربنا..  یابطل كده أیوه:  معاذ
  !!.. معتقدش..  بنيیھتس كده إنھا فاكر إنت بس:  الرحمن عبد
 كل الكلیة في ھنا ينطال القیھاھ،  متاح غیر الرقم ماھتالقي مجرد ده

  .. شویة
  .. بسیطة..  خالص:  معاذ
  .. شویة البیت فى تریح ده األسبوع رأیك إیھ
  .. بإذن هللا المحاضرات في تصرفلكخلي محمد یھ وأنا
  .. ماشي..  هللا إلى أمرى:  الرحمن عبد

  

  .. الحديث بمعاذ الخاص المحمول صوت قاطع 7

  .. قائالً در ثم .. فيه ونظر المحمول معاذ أخرج
  

  .. علیكم السالم -
  !!! معاذ یا إلحقنى:  المتصل
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  ::ضعیفًا  وُخلـِق اإلنساُن:: 
  

  

  .. علیكم السالم:   معاذ
  !! معاذ یا بسرعة إلحقنى:  سارة
  !!!؟؟؟ سارة یا إیھ فیھ:  معاذ
  !  علیا بیرد ومش االرض على واقع بابا..  إلحقني:   سارة
  .. بسرعة..  أجیلك ما على بسرعة..  فوراً  باإلسعاف إتصلى : معاذ
 عبد مع يتحدث كان أنه ونسي .. سريعاً اإلتصال معاذ أنهى 7

  ...دون وداعه  مسرعاً الكلية من فخرج،  الرحمن

  .. به لحق حتى وراءه مسرعاً الرحمن عبد جرى
  

  ؟؟ حصل يالل إیھ  ؟؟ بس إیھ إسعاف ؟؟ معاذ یا إیھ فیھ:  الرحمن عبد
  .. شویة تعبان شكلھ بابا..  مفیش:  معاذ
  .. تحتاجني یمكن معاك آجي طیب.. سالمة ألف:  الرحمن عبد
  .. خیر هللا شاء إن..  خیراً  هللا جزاكم:  معاذ
  .. علیك با معاذ یا طمني إبقى طیب:   الرحمن عبد
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  .. هللا شاء إن:  معاذ
  .. البيت إلى عائداً معاذ أسرع ثم

  .. سارة به اتصلت الطريق فىو 7
  

  ؟؟؟ فین إنت..  معاذ یا أیوه:  سارة
  ؟؟ فین اللي إنتي:  معاذ
 فى دلوقتي واحنا..  بابا وخدوا ووصلوا باإلسعاف تصلتإ أنا:  سارة

  .. الجامعة مستشفى
  .. هللا بإذن السكة مسافة..  الطریق فى جاي أنا طیب:  معاذ

  

  ..  استقباله فى سارة نتكا حيث المستشفى إلى معاذ وصل 7
  

  ..  علیكم السالم:  معاذ
  ؟؟ حصل اللى شوفت..  السالم وعلیكم:  )  تبكي وھى (  سارة
ي:  معاذ   .. هللا شاء إن كویس ھیبقى بابا..  كده بس نفسك ھدّ

  ؟؟..حصل اللي بس إیھ فھمیني
 بابا لقیت..  الباب فتحت..  البیت ورجعت..  الكلیة فى كنت:  سارة
  .. علیا بیرد وال بیتحرك ومش االرض على عواق
  .. توتر عایزین ومش بقى نفسك ھدّي..  خیر:  معاذ
  ؟؟.. دلوقتي فین وبابا
   .. اإلنعاش في:  سارة
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  ..وما أن نطقت سارة هذه الكلمة حتى انفجرت في البكاء  7

  ..  !! فائدة دون ولكن تهدئتها معاذ حاول
  

 فى بجانبه ليكون كريم يقهبصد واتصل المحمول معاذ أخرج 7

  .. المحنة هذه

 عما معاذ له وحكى..  قصير وقت بعد المستشفى إلى كريم وصل

  .. األطباء خروج انتظار في الجميع وجلس..  حدث

 معاذ فأسرع..  اإلنعاش غرفة من األطباء أحد خرج..  مدة وبعد 7

  .. تجاهه كريم و
  

  ؟؟..علیك با طمنا ؟؟؟.. توردك یا األخبار إیھ..  علیكم السالم:  معاذ
  ؟؟..ابنھ حضرتك ھو..  السالم علیكم و:  الدكتور
  .. صاحبي كریم وده ابنھ معاذ أنا أیوه:  معاذ

 فى نزیف جالھ والدك..  علیك ھخبي مش..  معاذ یا شوف:  الدكتور
  .. الجسم من الشمال الناحیة فى شلل فى تسبباو ..  المخ
 عملنا لما إننا المشكلة ؛ وبس لھالمشك دي ھى مش لألسف بس

 عدة فى متقدم سرطاني ورم النزیف مع فیھا لقینا،  المقطعیة األشعھ
  !! المخ فى مناطق
  ؟؟؟.. دكتور یا إیھ یعنى:  كریم
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 حاجة أي بإیدینا ومش..  جداً  صعبة الحالة الصراحة یعني:  الدكتور
  .. یشفیھ ربنا ولھادع.. !  الحالي الوقت في

  

  : سوى واحده بكلمة معاذ فوهيت لم 7

  ) منها خيراً وأخلفنا مصيبتنا في أجرنا اللهم..  هللا الحمد(
  

  دكتور؟؟ یا اإلنعاش من إمتى ھیخرج ھو طیب:  كریم
 حسب على..  عارف محدش..  سبوعأ..  یومین یوم ممكن:  الدكتور

  .. شویة تستقر الحالة ما
  .. دكتور یا خیراً  هللا جزاكم .. یارب ویعافیھ یشفیھ ربنا:  كریم

  

 تجزع ال حتى أخته يخبر أال معاذ صديقه كريم نصح 7

  .. ةسار وطمأن معاذ ذهب..  وفعالً .. اهللا قضاء على وتتسخط

 العناية من الوالد خروج انتظار في المستشفى فى الجميع وجلس

  .. المركزة

  .. والسهر واإلرهاق التعب من يومين وبعد 7

 عليه متحركاً سريراً تجر وهى الغرفة من الممرضات إحدى خرجت

  .. الغرف إحدى إلى به وذهبت .. الوالد

 دائماً الوالد بجانب منهم أحد تواجد من البد بأنه معاذ أخبرت ثم

  .. شئونه على والقيام لخدمته
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  .. الشخص ذلك هو يكون أن معاذ فصمم

 صاحبه وكذلك ... لتستريح المنزل إلى العودة أخته من وطلب

  .. يمكر
  

  !!... السوء فى غاية الوالد حالة كانت 7

  !.. الجسم من األيسر النصف فى كامل شلل

  !.. اليمنى يده تتحرك وبالكاد

  !.. الكالم اليستطيع

  !!.. غائطالاللعاب وك وإخراجه إفرازاته فى التحكم يستطيع وال

  !!!.. جدااااااا سيئة حالته
  

 إال يجد فلم..  حوله نظر..  غيبوبته من الوالد أفاق أن وبعد 7

  ..!! معاذ

  .. والده باستيقاظ معاذ شعر

 وأحاديث آيات عليه يقرأ وأخذ ورأسه يده وقبل..  إليه فأسرع

  .. بالشفاء له اهللا ويدعوا..  الشرعية الرقية
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 خدمة من يمل وال يفتر ال المستشفى في أيام أربعة معاذ مكث 7

 ويقرأ..  بيده ويطعمه..  إفرازاته ويمسح..  مالبسه له يغير .. الوالد

  .. بجانبه القران

 فيبكى..  الوالد بكى..  عينه فى الوالد عين وقعت وكلما 7

  .. لبكاءه معاذ
  

  .. الخامس اليوم وفي 7

  .. كبير بشكل تدهورت قد الوالد حالة كانت

  .. اليوم هذا وفى

  .. المستشفى مسجد فى العصر صالة من معاذ انتهى أن وبعد

  .. مستيقظاً فوجده .. الوالد حجرة إلى عاد

  .. األمر بداية فى معاذ يفهمها لم اشارات إليه يشير الوالد أخذ

  .. شيئاً له يكتب أن يريد أنه عرف ثم

  .. حقيبته من وقلماً ورقةً له فأحضر

  .. بالغة بصعوبة انتهى حتى حرفاً حرفاً بيده يكتب الوالد وأخذ

  .. الورقة معاذ أعطى ثم

  .. باكيا انفجر ثم ، فيها معاذ نظر
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  .. والده يحتضن وهو إال بنفسه يشعر ولم

  : الوالد كتب لقد

  ) يسامحني ربنا علشان سامحني .. بني يا سامحني( 
  

  !!.. سنييين منذ والده معاذ فيها يحتضن التى األولى المرة إنها

  !.. األبوة وحنان بدفئ اإلحساس إنه

 حركة بتوقف يشعر به إذ..  لدهوا ويحتضن يبكي معاذ وبينما

  .. الوالد

وأخذ  الوالد نحو بدوره أسرع الذى األطباء أحد ينادي معاذ أسرع

   !!يتفحصه 
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  ::!! مصیبۀ الموت :: 

  
  

  .. الوالد نحو بدوره أسرع الذى األطباء أحد ينادي معاذ أسرع 7

 بعمل وقام الوالد صدر على الطبية السماعة ووضع النبض استشعر

  .. الوالد عيني باغماض قام ثم .. عينيه على االختبارات بعض

  ! ".. هللا البقــــــاء" :  لمعاذ قال ثم
  

 عند نفسه البكَّاءة والعين الرقيق القلب ذو معاذ يتمالك لم 7

  ..!! عليه مغشياً فخر،  الخبر سماع
  

 نيحاولو وهم العجب غاية فى األطباء كان .. اهللا وسبحان

  : يردد لسانه ولكن ؛ عليه مغشياً كان فقد ..!!فاقتهإ

  .. راجعون إليه وإنا هللا إنا..  هللا الحمد( 

  .. ) راجعون اليه وإنا هللا إنا..  هللا الحمد

  ..!معاذ يا درك هللا
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  : ويقول يرددها ظل .. أفاق أن وبمجرد 7

  ) منها خيراً واخلفنا مصيبتنا فى أجرنا اللهم( 

  .. الوالد بوفاة وأخبره كريم ديقهبص اتصل ثم

  .. المستشفى في إليه كريم فأسرع

  .. العصيب الوقت هذا في الصاحب نعم إنه

 للصابرين تعالى اهللا أعده وما..  الصبر بثواب معاذ يذَّكر أخذ فقد

  .. واالحتساب والصبر الحمد على ويعينه ،
  

 اءاتاإلجر بعض ينهي المستشفى فى كريم صديقه معاذ ترك 7

  .. واألقارب األهل ليخبر المنزل إلى عاد ثم .. الجثة لخروج

  !!؟؟.. باألمر سارة إخبار كيفية فى الكبرى المشكلة وكانت

 بيده من فهو..  اهللا إلى إال ملجأ ال بأنه تام يقين على معاذ كان

 أخته يرزق أن قلبه أعماق من بالدعاء اهللا إلى فتوجه؛  العباد قلوب

  .. قلبها على يربط وأن سابواالحت الصبر

 ، البكاء في انفجرت التي..  أخته باخبار وقام..  البيت إلى وعاد

  !!.. الخبر صدقت ما أخيها بصدق علمها ولوال

  .. اهللا قضاء من تجزع ولم صبرت اهللا بفضل ولكن
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  .. واألقارب باألهل باالتصال معاذ قام ثم 7

  .. المستشفى إلى عاد وبعدها

  ..الخروج إجراءات أنهى دق كريم فوجد

  ،معاذ والد بوفاة وأخبرهم واألصدقاء باإلخوة باالتصال كريم قام

  !!  مغلقاً كان الهاتف لكن..  الرحمن بعبد اتصل
  

  .. العشاء صالة بعد الجنازة صالة تحديد تم 7

  .. وتكفينه الوالد تغسيل فى األخوة ببعض باالستعانة معاذ قامو

  .. الجنازة ثم العشاء بالناس وصلى معاذ دمتق..  العشاء صالة وفي

  .. المقابر إلى الجميع انطلق ثم

  .. الميت ليلحدوا خوةاإل بعض مع معاذ ونزل

 لسنة وفقاً شئ كل يتم أن على الحرص كل حريصاً وكان 7

  .. r النبي
  

  .. كريم و معاذ إال..  الجميع غادر ، الدفن من االنتهاء وبعد

 السؤال عند والثبات والمغفرة بالرحمة للميت يدعوان مكثا فقد

 هذا فى وخصوصاً ، بالثبات للدعاء الميت حاجة يعرفون فهم.. 

  !.. العصيب الوقت

 
٢٩٦  

  .. الموت بعد حتى..  البِر إنه..  نعم

  : يقول ذإ r النبى وصدق

،  جارية صدقة،  أشياء ثالثة من إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا ( 

  رواه مسلم ) له يدعو صالح ولد أو،  به نتفعي لمع أو
  

 .. كتاب بها يختم .. معاذ حياة فى صفحة غلقـُت..  وهكذا 7

 من شتى بألوان صفحاته ملئت لطالما ولكن .. طاهراً نقياً كان

  .. والعذاب اإليذاء

 فى معاذ يستمر بأن أملٍ على .. جديد كتابٍ صفحات وتبدأ

  .. الحةالص األعمال نور من فبأحر تسطيرها
  

  
  



  
٢٩٧  

 __}٤٨{ __  

  
  ::!! وشباب غیر عادي .. شباب عادي :: 

  
  

  .. العلم مجالس حضور إلى وعاد .. األحزان غبار ينفض معاذ بدأ 7

  .. العلماء كبار عند االختبارات من العديد اجتاز اهللا وبفضل

 قام الذى الكتاب مراجعة تمت حين ؛ غامرة سعادة من ويالها

 له قدم و الكتاب راجع والذى ؛ الشيوخ أحد يد على بجمعه

  .. وزكَّاه

..  عينيه من الدمعات ترقرت وقد ، غرفته في وحيداً يجلس هو وها

  .. النعم هذه كل على اهللا ويحمد يديه يرفع وهو

 وتوفيقه اهللا بفضل الإ تم ما العمل هذا أن المعرفة تمام يعرف فهو

  .. وتعالى سبحانه

  .. الكتاب بخبر يعلمه من أول ليكون كريم بصديقه اتصل

  .. واإلخالص بالقبول له اهللا ودعا كريم فهنئه

 
٢٩٨  

Ö اآلخر الجانب على ..  

  .. الكلية إلى يذهب ال .. البيت فى أسبوعاً الرحمن عبد مكث

وال يتصل به  ؛ شيئاً عنه أحد يعرف وال،  أحد عن شيئاً يعرف وال

 رقمه أحد يعرف لم،  مولللمح جديداً خطاً اشترى ألنه نظراًأحد 

  !.. بعد

 ذلك في التفكير فى األسبوع هذا الرحمن عبد قضى 7

  .. نهار ليل الشاغل شغله كان .. الموضوع

  ..  نفسه قرارة فى بتركها القرار أخذ قد كان فإن

  !!!؟؟؟ الواقع أرض على ذلك على يصبر أن سيستطيع فهل
  

  .. حازم والدكتور وكريم معاذ كالم يتذكر أحياناً 7

  .. بالسوء األمارة والنفس الشيطان وساوس إلى يصغي أخرى وأحياناً

 أن إلى األمر به وصل حتى ؛ الرحمن عبد رأس داخل الصراع اشتد

  !! غرفته في نفسه يكلم مرة ذات ريهام أخته رأته

 على قادراً ربا له أن ينسيه أن الشيطان استطاع..  الشديد ولألسف

  .. يشاء كيف يقلبها يديه بين العباد قلوب..  رباً ؛ األمور تصريف

  .. للدعاء مجيبا بصيرا سميعا ربا .. والنون الكاف بين أمره



  
٢٩٩  

  .. نفسه إلى اهللا فوكله..  باهللا االستعانة الرحمن عبد فترك

  !!  هيهات هيهات ولكن .. النجاة فحاول

  .. خطافه والفتن..  ضعيف نسانفاإل
  

  ..  األسبوع ذلك نهاية من الجمعة يوم مساء وفى 7

  .. الباب جرس رنّ حين ، غرفته فى جالساً الرحمن عبد كان

 فى الجمال فاتنة فتاة أمامها فوجدت .. الباب لتفتح ريهام أسرعت

  ؟؟ الوقت هذا فى تريد وماذا ؟؟ هي من..  فتسائلت .. الشباب ريعان
  

  .. الخیر مساء:  الفتاة
  .. النور مساء:  ریھام
  ؟؟ سمحتي لو موجود الرحمن عبد:  الفتاة
  .. لحضرتك أشوفھ ثواني:  ریھام

  

  : تقول وھي .. الرحمن عبد غرفة إلى ریھام أسرعت
  ؟؟..عایزاك إنھا بتقول بره واحدة فیھ -

  

  : فقال .. نورھان أنھا الرحمن عبد أدرك
  ..  ! فین رایح ھو ومقلش خرج قولیلھا

  

  : وقالت الفتاة إلى ریھام عادت
  .. فین رایح ھو وماقلش خرج الرحمن بدع -

 
٣٠٠  

 كان أصلھ .. إذنك بعد دي المذكرة تدیلھ یجي لما ممكن طیب:  الفتاة
 أودیھالھ فقولت .. بییجي مش مدة وبقالھ الكلیة في معایا ناسیھا
ّن   .. علیھ وأطم
ني ال:  ریھام ّ  المذكرة ھدیلھ هللا شاء وإن .. كویس ھو حضرتك،  إطم
  .. ییجي ما أول

  

 الحديث إلى يستمع غرفته باب عند واقفاً الرحمن عبد كان 7

  .. الباب ريهام أغلقت أن وبمجرد..  ونورهان ريهام بين الدائر

 لحقت..  غرفته إلى وعاد المذكرة منها وخطف الرحمن عبد أسرع

  : وتقول تضحك وهى ريهام به
  

  دي؟ عایزاك كانت اللي القمر ومین الرحمن؟ عبد سي یا الموضوع إیھ
 على دوشة ھتعملیلي إنتي! .. شویة صوتك وطي:  الرحمن عبد

 دي المذكرة مني واخده كانت الكلیة في معایا واحدة دي !الفاضي
  ..!فایقلھا مش وأنا حوار معایا تفتح وعایزة
  !!!!! طیب!!  یعني كده الموضوع ھو بقى:  ریھام

  

 وأخذ،  الباب وأغلق الرحمن عبد وقام،  الغرفة من ريهام خرجت

 يبحث ظل..  بها ما شيئاً هناك أن يعلم فهو ؛  المذكرة فى يقلب

  .. نورهان من رسالة إنها .. ! وجدها حتى

  



  
٣٠١  

  !؟ وأكتب إزاي القلم أمسك قدرت أنا عارفة مش[ 

  !!! میت قلبك إن منھ ةومتأكد أعرفھ اللي كل بس

  !!؟؟ إزاي عامل كان حالي أنا دي فاتت اللي الفترة مفكرتش

  ..!بتقف مش ودموعى أنام بعرف وال باكل مش سبوعأ قاليب أنا

 ارتبطت سفلأل بس..  الحب معنى بیقدر مش إنسان حبیت أكون یمكن

  !! للحظة ولو أنساه وال عنھ أبعد قادرة ومش،   بیھ واتعلقت

  !.. ده بالشكل متسیبنیش أرجوك..  الرحمن عبد یا بلییییییییز

  ! معنى ملھاش غیرك من حیاتي ناأ!  إیھ قد بحبك أنا عارف مش إنت

  .. تسیبني قررت لو..  كده علشان

  !!! ]االنتحار غیر قدامى حل فیھ ھیبقى مش
  

 اضطراب على اضطرابا وازداد الكلمات تلك الرحمن عبد قرأ 7

  !! تأزماً الموقف ازداد لقد..  حيرة على وحيرة..  قلق على وقلقًا

 اللعب يجيد وهو ، ساحته ةفالساح..  الشيطان دور يأتى .. وهنا 7

  .. الحساس الوتر على ويضرب..  الفرص ينتهز..! فيها

  !!! .. هتنتحر بتقول دى : يقول و نفسه يحدث عبدالرحمن أخذ 7

  !!؟؟؟ الرحمن عبد يا تنتحر هتسيبها !! المصيبة يادي

 
٣٠٢  

 يطبق صعب ده الكالم بس .. الشيوخ كالم كويس عارف إنت

  !!!.. ده النظام على ماشية الناس كل ام وبعدين ! الناس كل على

  !!؟؟ بقى أنا عليا جت هي .. يعني عادي

 بقى يستقر والواحد..  هتتظبط العملية نتخطب لما اهللا شاء وإن

  !! صح يشتغل ويبدأ ساعتها ويتوب

  .. المحمول وأحضر..  سريره على من الرحمن عبد قام 7

  .. بها لاتص ثم .. جيداً يحفظه الذى نورهان رقم وكتب

  

  
  

  
  

  



  
٣٠٣  

 __}٤٩{ __  

  
  ::!! ؟؟؟بعـد إیه :: 

  
  

 حدثت مرضية بظروف لها واعتذر،  بنورهان الرحمن عبد اتصل 7

  ..  الماضي األسبوع الخروج من منعته ؛ له

  ..  المرة هذه تسامحه أن منها وطلب

  ! الموت حتى يتغير لن لها حبه بأن تتيقن وأن
  

 ذاهب أنه والديه الرحمن دعب أخبر .. التالي اليوم صباح وفى 7

  ! يفعل لم ولكنه .. الكلية إلى

  .. كله اليوم معها وقضى..  نورهان للقاء ذهب بل

  .. البيت إلى متأخرا وعاد

  .. اآلفاق في يدوي المغرب أذان كان..  حينها

  .. والدته استقبلته حيث ، البيت صاحبنا دخل
  

   ؟؟ لیھ مقفول موبایلكو ؟ الرحمن عبد یا لیھ كده إتأخرت : الوالدة
  !یابني علیك قلقتنا.. ده بالشكل مبتتأخرش كتیییر بقالك إنت

 
٣٠٤  

  .. شحن فصل الموبایل..  ماما یا معلش:   الرحمن عبد
  .. خااالص سرقني والوقت صاحبي واحد عند باذاكر كنت أنا

  .. تقدیر واجیب أنجح بقى ادعیلى .. قربت االمتحانات بقى عارفة إنتى
  ؟؟ تتغدى أجیبلك .. تقدیر أحسن وتجیب یابني یوفقك ربنا : الوالدة
  .. بره اتغدیت أنا..  ال : الرحمن عبد
  .. صغیر مبقیتش أنا..  ااالصخا ھمي متشیلیش ماما یا بس عایزك أنا

 وبنات والد دورك من اللي..  صغیر إنك قال محدش یابني:  الوالدة
  .. بقى األم قلب عارف إنت بس .. دلوقتي عیال ومعاھم اتجوزوا

  .. العمر وطول الصحة ویدیكي لیا یخلیكى ربنا:  الرحمن عبد
  

Ö رهييييب بشكل اإليمانية الرحمن عبد حالة تدهورت ..!!!  

..  الكذب وكذلك .. جدااا عاديا أمراً الصالة في التفريط وأصبح

  ! واألفالم األغاني سماع إلى الرحمن عبد وعاد!!  القرآن هجر
  

D  معصيةتتبعها معصية  ..  

  !!..سوادًا  والقلب يزداد



  
٣٠٥  

 أصبح بل .. نورهان مع فقط النهار خروجات على األمر يقف ولم

 عند بالمذاكرةً  متعلال ؛ الليل منتصف قرب ويعود ليالً معها يخرج

  .. األصدقاء أحد

  !!!.. عميق سبات فى،  األسر معظم مثل مثلهم والوالدة والوالد
  

 ال حتى نهائياً الكلية إلى الذهاب عن منالرح عبد توقف 7

  !! بسببهم الضمير لتأنيب ويتعرض محمد أو معاذ من أياً يقابل

 أو بيته إلى الوصول ومحمد وكريم معاذ حاول الفترة تلك وفي

  !! جدوى دون ولكن ، الجديد هاتفه رقم إلى حتى
  

  !! تلك حاله على الرحمن عبد استمر 7

 أذان وقت في كعادته عبدالرحمن خرج .. الليالي إحدى وفي

  ) .. !  أكبر اهللا(  لنداء بالٍ أي يلقي أن دون العشاء

  .. قليالً مختلفاً الليلة الموعد كان 7

 الغنائية الحفالت أحد لحضور ثناناإل ذهب ثم..  نورهان التقى

  .. المشهورين المطربين ألحد

  .. اهللا ةبمعصي وتلذذ ورقصٍ غناءٍ بين الحفلة فى الليلة قضوا

  !.. الحفلة انتهاء بعد إال ينصرفوا ولم

 
٣٠٦  

  

  .. الليل منتصف بعد الثانية حوالي الساعة كانت 7

 قبل تنزله أن منها وطلب نورهان مع السيارة الرحمن عبد ركب

  .. الوقت هذا في معها المنطقة فى أحد يراه ال حتى بمسافة البيت

  .. وانصرفت أنزلته
  

 في شديد بضيقٍ الرحمن عبد أحس .. البيت إلى طريقه وفى 7

 وكان ، الماضية الفترة طيلة الضيق بهذا يشعر كان .. صدره

  .. اهللا عن وبعده ومعاصيه ذنوبه بسبب هذا ان اليقين علم يعلم

  !!.. أخرى إلى معصية من ويهرب ذلك كل يتجاهل كان ولكنه

  !!.. ويستغيث يصرخ بداخله الحق صوت كان ، المرة هذه ولكن

  .. !!معاذ رقم ويكتب المحمول يخرج نفسه وجد

  !!!!   تتم أن قبل المكالمة أنهى لكنه ؛ االتصال زر على ضغط

  : نفسه فى قالو

  !؟ كده قبل قالهولي اللي الكالم غير إيه هيقولى معاذ هو

  !!.. تتعدل بكرة..  سيبك



  
٣٠٧  

  

  .. الشوارع أحد يعبر كان وبينما 7

 قادمة جنونية بسرعة يرونيس الشباب من ثالثة بها بسيارة إذ

 يفادوه أن حاولوا وهم ..ً يسارا فاتجه يفاديها أن حاول .. نحوه

  !!! بالسيارة فصدموه ..ً  يمينا فانحرفوا

  .. السيارة من الشباب نزل 7

  .. أفواههم من تفوح الخمر رائحة كانت

 تسيل والدماء األرض على ملقى فوجدوه .. الرحمن عبد إلى نظروا

   : أحدهم فقال .. جسده فى موضع كل من بغزارة
  

  ؟؟.. دي المصیبة في إیھ ھنعمل -

  : وقال الثاني رد

  !! داھیة فى نروح وكلنا یجي حد ما قبل بسرعة اتصرفوا -

  : قال ثم الرحمن عبد نبض بتحسس الثالث قام

  .. !!!! إعدام ھناخد اتمسكنا ولو..  مات الواد..  سودا لیلتلكوا -

  .. العربیة ندخلھ معایا شیل .. فكرة ديعن أنا:  الثاني

 األرض على ومن علیھا من الدم وإمسح العربیة من حاجة ھات وإنت

  .. بسرعة اللی، 

 
٣٠٨  

  !!؟؟؟؟ فین ھنودیھ:  االول

 وكأن یفرمھ ییجي والقطر .. الحدید السكة قضیب على ھنحطھ:  الثاني
  ..!حصلت حاجة كأن وال خبطھ اللي ھو القطر
  .. بسرعة بینا لالی..  وويأو كبیرة دماغ طلعت إنت..  قشطة:  الثالث

  

 السيارة في حياً يزال ال كان الذى الرحمن عبد الشباب حمل 7

  !! .. ذلك يعرفون ال ولكنهم

 المناطق أحد في الحديدية السكك قضبان أحد إلى وأخذوه

  !.. هاربين وفروا  ، القطار شريط على ووضعوه الزراعية

  

  .. الصدمة من منالرح عبد أفاق 7

  ! الحديد السكة قضيب على ممدا نفسه وجد ..  حوله نظر

  !!.. جسده فى ساكناً يحرك أن استطاع فما يقوم أن أراد

 ينطق أن يستطع لم ولكنه..  بأحد ليستغيث ويصيح يهتف أن أراد

  .. واحدا حرفًا

  



  
٣٠٩  

  ، حياته في األخيرة اللحظات أنها الرحمن عبد أحس 7

  : أعماقه فى يصرخ أخذف
  

  ..يااااااااااااااااااارب  ..يااااااااااااااااارب 

  ..يااااااااااااااااااااارب 

Ö وأنا عمري ما هعصيك تاني أبدًا  رجعني يارب! ..  

Ö وأنا عمري ما هبص لواحدة وال أسمع  رجعني يارب

  !! .. أغنية وال أتفرج على فيلم  تاني أبداااا

Ö  ت صالة واحدة وأنا عمري ما هفورجعني يارب! ..  

Ö وأنا عمري ما هغفل عنك ثانية واحدة رجعني يارب ..!  

 
٣١٠  

 بس .. طيب أرجع أصّلى ركعت ركعت!!..  

  ..!مش عاوز أمووووووووووت 

  !!مش عاوز أموووووووووووووت 

  ..!!جهنممش عاوز أدخل 

  .. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

  .. بعيد من وهنح قادماً القطار صوت الرحمن عبد سمع 7

  .. لحياته متالحقه صور عدة رأسه فى تجمعت
  

  ..  الطفال مع يلعب صغير طفل وهو صورته3

  ..  الطفولة براءةفي عينيه و

 أن يرفضيبكي و وهو ةالمدرس الى فيه ذهب يوم ولأ فى صورته3

  .. والدته يد يترك



  
٣١١  

  .. المدرسة فى زمالئه مع وهو صورته3

  .. مرة لألو نورهان يرى وهو صورته3

  .. معاذ صورة3

  .. كريم صورة3

  .. شومان حازم الدكتور صورة3

  .. ريهام أخته صورة3

  .. والديه صورة3

  .. نورهان صورة..  عينيه أمام استقرت..  وأخيرا3ً

  !!!!.. أجلها من آخرته ضيع تلك التي
  

 التى عاماً عشر السبعة وكأن ؛ عينيه أمام حياته شريط مر 7

  !!..! أقل أو .. واحدة كدقيقة مرت الدنيا فى قضاها
  

 الهاتف رنّ ؛ اللحظات هذه وفى .. وأكثر أكثر القطار اقترب 7

 كان الذي المزارعين أحد فسمعه .. الرحمن بعبد الخاص المحمول

 ليرى فذهب .. القطار سكة من بالقرب الوقت ذلك فى متواجداً

  !!.. لقطارا قضيب على ممدداً الرحمن عبد فوجد .. الصوت مصدر

  

 
٣١٢  

  ..  عن سكة القطار بعيداً وحمله إليه ذلك المزارع  أسرع 7
  

  .. جسده من يسيل اليزال الدم كان .. الرحمن عبد إلى نظر

  .. !!يستجيب ال ولكنه..  حركه

 اتصل ثم الرحمن عبد مالبس من المحمول الهاتف أخرج

 مةقائ في رقم بآخر اتصل ، المستشفى إلى وصل وبعدما ،باالسعاف

  .. ! معاذ رقم إنه .. بها المتصل األرقام
  

 قيام من انتهى أن بعد اهللا يستغفر مصاله فى جالساً معاذ كان 7

  !!..  المحمول هاتفه رنّ حينما ، الليل

  !! المتأخر الوقت هذا في يتصل من يرىل مسرعاً قام

الذي  الهاتف هذا صاحبالشاب  بأن يخبره األشخاص أحد فوجد

 فى حرجة حالة فى وهو،  ما شئ صدمه قد أنه ويبد يتصل منه

  ..  اآلن المستشفى

 قائمة في موجود رقم آخر كان ألنه الرقم بهذا اتصل أنهأخبره بو

  .. بهم المتصل األشخاص
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 يعرفه المحمول هذا صاحب أن الرجل كالم من معاذ أدرك 7

 ليرى مسرعا ونزل مالبسه وارتدى المستشفى عنوان فاخذ ..  جيدا

  !!؟؟؟.. حدث ماذا
  

  .. االستعالمات عند المزارع قابل حيث المستشفى إلى معاذ وصل 7

 الذي ابالشذلك  على ليتعرف ؛  المركزة العناية إلى أخذهف

  ..  المزارع وجده

 فى ووجده.. !!  الرحمن عبد الشخص ذلك فوجد معاذ نظر 7

  .. !األطباء من العديد وحوله !! لها يرثى حالة

 ألنه هذا الشاب بأهل يتصلوا أن وأخبرهم األطباء أحد هماالي أسرع

  !!! دم لنقل ماسة حاجة فى
  

 األسماء ببعض واتصل..  المزارع من المحمول معاذ أخذ 7

  .. ! حدث بما وأخبرهم ، نورهان بينها ومن الهاتف على الموجودة

  .. التواجد سرعة منهم وطلب ومحمد كريمصديقيه ب اتصل ثم
  

 الوالد .. المستشفى إلى الجميع وصل حتى الكثير مضِِي لم و 7

  .. وكريم ومحمد ونورهان وريهام والوالدة
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 لعبد سيحدث ما  انتظار في..   ويترقبون يبكون الجميع وقف ثم

  !!؟؟ الرحمن
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  __}٥٠{ __  

  
  "رة ــاألخی "

  ::!! ؟؟؟؟؟هتقوله إیه :: 
  

  

 أن اهللا إلى يتضرعونو يبكون الرحمن عبد حول الجميع وقف 7
  .. الرحمن عبد ينقذ

 يصور الذى الجهاز ذلك بحذر ترقب وقلوبهم نظراتهم كانت
  .. القلب ضربات
 أحياناً وتضطرب ، أحياناً تنتظم الرحمن عبد قلب ضربات كانت
  .. أخرى
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  ..أعطى مؤشر ضربات القلب خطاً مستقيماً  ..أة وفج 7

  ..  الجهاز صوت دوى و

  

  

  !!..لقد مات عبد الرحمن 
  

  .. ألآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه !! المكان في من كل صرخ 7

  ؟؟؟ العويل أو الصراخ يجدي هل ، ولكن
  

)ôN uä!% ỳ ur äotçõ3 yô ÏNöq yJø9 $# Èd,ptø: $$ Î/ ( 
y7Ï9º så $ tB |MYä. çm ÷Z ÏB ßâãÏtrB ÇÊÒÈ (    

  ١٩: ق 
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 مغشياً البعض وسقط والنحيب البكاء وتعالى الصيحات تعالت 7

  .. البكاء من هيستيرية بحالة الجميع أصيب .. عليه

  .. !! جدوى دون ولكن .. لتهدأتهم المستشفى فى من كل اجتمع

  !! كالصاعقة والمصيبة .. كبيرة فالفاجعة

 ابتلت وقد الرحمن عبد رأس عند اوقف فقد وكريم معاذ أما 7

 جلس لطالما ألخٍ اهللا يدعون وأخذوا!! .. دموعهم غزارة من األرض

  .. معهم وضحك معهم وخرج معهم

  !! طالقاًإ مصدقين غير،  نعم.. !!!  مصدقين غير وهم اوقف 7

  !!؟؟؟ النهاية هي هذه أحقاً
  !!   وداع أدنى دون رحل واليوم ..!باألمس بينهم كان

  

 النظرات يلقون وأخذوا..  الرحمن عبد حول الجميع تجمع 7

  .. !! الرحمند لعب الوداع نظرات .. األخيرة

  ؟؟.. األخيرة النظرات هي حقاً هل

  !!أحقاً لن يروا عبد الرحمن مرة  أخرى ؟؟
  !! كابوس أبشع في وكأنهم!!! ! مصدقين غير يزالون ال
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7 أصالرحمن عبد بتغسيل هم يقوموا أن على كريم و معاذ ر ..  

 يصعب وحبيب أخ ألنه فقط ليس ؛ للغاية شاقة مهمةً كانت لقد و

  !.. موته بعد ظهرت التية الخاتم سوء لعالمات ولكن .. فراقه

  .. والعافية العفو اهللا نسأل !!؟؟ الخاتمة سوء ما أدراك وما
  

  !!  رأى مما نفسه معاذ يتمالك لم..  التغسيل اإلنتهاء وبعد 7

  .. ظهراً عشر اديةالح من تقترب الساعة كانت

  ..  الكلية إلى ذاهباً المستشفى من مسرعاً معاذ خرج

 ينادي وأخذ،  الساللم أحد على وقف حتى الكلية إلى وصل أن وما

  .. ! بنات يا..  شباب يا..  صوته بأعلى

   !!!!!؟ يفعله الذي هذا ما .. !! عقله في بشئ أصيب أنه الجميع ظن

  ؟؟؟ سيقول ماذا ليروا الطالب من العديد تجمع

U ريتفطَّ وقلبه يصرخ معاذ أخذ :  
  

  .. بنااااااااااات یا..  یاشبااااااااااااب
  .. مااااااااااااااات الرحمن عبد

  .. مات الرحمن عبد زمیلنا
  .. مااااااااااااااات الرحمن عبد أخونا



  
٣١٩  

  .. فوقوا بقى يا شباب
  .. فووووووقوووووووووووا

  !!؟؟ إیھ مستنیین

  ! وعنِك وعنك عني بعید مش الموت

  !؟؟ دلوقتي إیھ على بیموتوا المسلمین شباب

  ..!الحب وقصص والمخدرات واإلباحیات واألفالم األغانى على

  .. شباب یا طاعة على یعیش طاعة على یموت عایز اللي

  ؟؟ إیھ لربنا ھتقول ترى یا

  ؟؟ إیھ لربنا ھتقولى

  ؟؟ إیھ لربنا ھنقول

  !!؟؟ شباب يا هييييييإي هنقوله

  .. غفلة على أخدتنا أصلك یارب ھنقولھ
  !؟..نتوب نلحق علشان األول تنبھنا الزم كان
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  : بیقولك هللا كتاب فى الجواب ھتالقى
) مهونَ وطَرِخصا ييها فنبا رنرِجلْ أَخمعا نحالص ري غَيالَّذ 

 تذَكَّر من فيه ريتذَكَّ ما نعمركُم أَولَم نعملُ كُنا

اءَكُمجو يرذا فَذُوقُوا النفَم ينملظَّالل نيرٍ مص٣٧:فاطر  ) ن  

  .. كتییییییییییییییر وسترك .. كتیییییییییییییر أمھلك ربنا
  .. كتیییییییییییییییییر رسایل وأرسلك

  ..!!یشوف ومبقاش اتعمى قلبك اللي إنت بس

  ن نتوب يا شباب ؟؟؟مستني إيييييه علشا
  !!!كل یوم صاحب وأخ وقریب بندفنھ بإیدینا 

  !!!!مستنیییییییین إییییییییییھ ؟؟
  !!!مستنیین ندخل القبر ونرجع نقول یاریتنا كنا تبنا 

Ö واآلخرة الدنیا في السعادة عایزین كلنا شباب یا ..  
 فیھ ھتالقى مش ربنا طریق غیر فیھ ھتمشى طریق أي العظیم وهللا

  ! اآلخرة في والعذاب الدنیا في والغم الھم یرغ
  .. براحتك بنات حب .. براحتك أغانى إسمع

  ..زعق ألبوك وأمك براحتك  .. براحتك مخدرات إشرب
  .. ربنا یغضب اللي الضیق اللبس اللي كل إلبسي وإنتي

  .. البدع نفسك في وإعملي واتركي الصالة .. الشباب كل وكلمى
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  .. ویا بنات شباب یا واتحب ما زى الحیاة عیشوا
  : قال ربنا ما زي

   ) شئْتم ما اعملُوا (
  ٤٠:فصلت
  

  .. عایزینھ إنتو اللي كل عملواإ
  والضنك والغم الھم غیر ھتالقوا مشالعظیم  وهللا اآلخر في .. بس

  : قال ألن ربنا ھو اللي

)نمو ضرأَع نكْرِي عذ 

  ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ
هرشحنو موي ةاميى الْقمأَع (  

  

  ١٢٤:طھ 
  

  !! جھنم غیر مفیش..  اآلخرة وفي..  الدنیا في وضنك نكد و وغم ھم
  ؟؟.. ھیییییییإی علشان ده كل

  !؟؟ َّـ الدنيا دي كلها يستاهل اللي يهييييييييييإ
  

  !؟؟؟..الدنیا في عایشنھم اللي الیومین نصبر عارفین مش
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  : r هللا ولرس قال .. ده الحدیث اسمعوا
  ؛ النار أھل من بالرجل ؤتىویُ [ 

  ؟؟ منزلك وجدت كیف..  آدم ابن یا:  لھ هللا فیقول
  !! منزل شر رب أي:  فیقول

  ؟؟؟؟ ذھباً  األرض بطالع منھ أتفتدي:  لھ هللا فیقول
   ! نعم رب أي:  العبد فیقول

  : لھ هللا فیقول

  .. كذبت
  ! تفعل فلم وأیسر ذلك من أقل سألتك قد

  ]..  النار إلى ردفیُ 
  

D 

  !؟ سھلأ كانت ةالصال على ةالمحافظ مش7 
  !؟ سھلأ كان الحرام والعالقات الحب عن البعد مش7 
  !؟ سھلأ كان والمخدرات السوء صحبة عن البعد مش 7

   !؟ سھلأ كان فالمواأل غانىاأل ترك مش7 
  !؟ سھلأ كان ترك المكیاجو الواسع الحجاب لبس مش 7
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Ö؟ يهإمش متخيل ندم الواحد هيبقى شكله  ..  ساعتها!  
 جميعا رضِاألَ في ما ظَلَموا للَّذين أَنَّ ولَو(   : هللا قال

ثْلَهمو هعا مودالفْت بِه نوءِ مذَابِ سالْع موي ةاميالْق 

  ٤٧:الزمر  ) يحتسِبونَ يكُونوا لَم ما اللَّه من لَهم وبدا

U بقى نفوق شباب یا یال !!  
  .. ةواحد ةدقیق نفسھ مع ةوقف یقف واحد كل

  !!؟؟ نییییفی على يمودیان ينتإ یقولھا
  !!! ربنا من ةواحد غضب نظرة مستحملش ناأ

  !!!كفااااااااااااااااااية  !!كفاية بقى
R ربنا عن بعید نتإو عمرك من ضاعت دقیقة كل على بكيإ ..  

  .. جدید بقلب .. جدیدة حیاة بدأإو
  .. بجد حیاة أحلى نعیش..  صح حیاتنا نعیش یا شباب اللی

  

  ** أحلى حياة في طاعة اهللا** 
www.goodwayinlife.com  
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  .. والشهور األيام مرت..   وهكذا 7

  ! الرحمن عبد بيت تفارق لم واألحزان

  .. شديد واكتئاب نفسية بحالة أصيبت فقد نورهان أما

  .. معاذ أخت سارة من  كريم وتزوج

 معين خير كانت والتي الصالحات البنات بأحد تزوج فقد معاذ أما

 أئمة من اهللا بفضل وأصبح .. إليه الدعوةطاعة اهللا و على له

  .. روالكثي رالكثي يديه على والتزم .. وجل عز اهللا إلى  الدعاة

  

  
  

  

http://www.goodwayinlife.com
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  ::کلمۀ المؤلف :: 
  

  

ó الخيال أرض على انتهت قصتنا أحداث تكون يمكن ..  

  .. مستمرة مازالت قصة عندنا .. الواقع أرض على ولكن

..  إمتى هتنتهي أعلم اهللا! .. بطلها هو فينا واحد كل..  قصة

  .. بكره ممكن..  ده كالمي بتقرأ وإنت دلوقتي ممكن

  .. أعلم اهللا..  سنة بعد كنمم

  .. وقصتك وقصتك قصتي هيوتنت يوم هييجي أكيد بس

D ؟؟ شباب يا إيه شكلها النهاية هتكون ياترى  
 

  ؟؟.. ليه عايش هو عارف مش عايش سفلأل دلوقتي الشباب 7

  .. ويقتل في صحته بالمخدراتعلى القهاوي  وقته في يقتل عمال

  !!!!؟؟ ليه عايش هو عارف مش ألنه

 طول قعد لو؛  الااااااااااااأهو قدام نفسه يالقى..  بيموتفجأة و

  !! يتخيلها  قدرهي مش يتخيلها حياته
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 حياتنا في حاجة أهم..  مالنا رأس عمرنا إن شباب يا نعرف الزم 7

 هيقول..  واحدة دقيقة تشتري له قالوا القبور أهل من واحد لو.. 

  !.. كلها الدنيا بكنوز ولو أشتريها

  !!!! مات بعد ماألنه عرف قيمتها دلوقتي ليه هيقول كده ؟؟؟؟ 

  .. صح عمرنا نستغل عايزين ..مش عايزين نندم يا شباب  7

 دنيوي عمل فى كانت لو حتى..  طاعة في تبقى لحظة كل الزم

  .. جداً بفضل اهللا عظيم ألجر ةبسهول نحولها ممكن بنيتنا ،
  

  !؟ ياشباب إيه أخرتها نعرف الزم 7
  إيه؟؟ تهاأخر..  الدنيا فى نجريه عمالين اللي الوحوش جري بعد

  .. شئ كل عن ونتسأل ربنا إيدين بين هنقف أخرتها
  

D ك يا أخي كويسألَ يسألني ربنا لمايا أختي ويسأل ..  

  ؟؟؟ أفناه فيما عمره عن 3

  ؟؟..إيه هنقوله
  !!.. وشهواتها الدنيا واللهث وراالموضة والمغنينن  ورا الجري في
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  ؟؟ أباله فيما شبابه عن 3
 والشات واألفالم واألغاني ساعة ٢٤ يشنست والبالى الجيمز فى

  !! الحب وقصص
  

Ö؟ ؟ )ارجعون رب( هنقول أرواحنا هيقبض الموت ملك لما ياترى

  ؟؟ ) االعلى الرفيق بل(  قال r النبي ما زى هنقول وال
  

ó ؟؟.. المعاصي حياة من مزهقتش وحبيبي أخويا يا ترى يا  

  !!؟؟؟مش كفاية مش كفاية سجاير وبرشام ومخدرات ؟؟؟ 

  ؟؟.. كده قبل حسيتها ما عمرك بسعادة تحس نفسك مش

 الطريق في نمشي .. إيدك في إيدي يبقى ..طبعاً  نفسك أكيد

  .. حياة أحلى ونعيش..  ربنا مع جديدة صفحة نبدأ .. الصح
  

ó سالماإل ياللى أختى يا ياترى غالية يوخالك مككر ..  

  ؟؟.. بقى ترضي ربنا نفسك مش ؟.. ملكة تمشى نفسك مش

 واسعة وعباية  لخمار والبنطلون والفيست البدى تغيرى ناوية مش

  ؟؟؟ ربنا يرضي واسع لبس أي وأ إسدال أو

 رضيوالصحابيات  المؤمنين أمهات بأمهاتنا تتشبهى عايزة مش ياترى

  ؟؟؟ النقاب حالوة وتجربيجميعاً  عنهن اهللا
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 الوالد نكلم نبطل لالوي بقى نفسك فى ترخيص كفاية مش

  ؟؟..  الجامعة في أو الموبايل في أو النت على واءس

  ؟؟وحياة المعاصيالغيبة والنميمة األغاني واألفالم ويش من مزهقت

  ؟؟.. كده قبل هايحسيت ما عمرك بسعادة يتحس نفسك مش

  .. حياة أحلى بجد نعيش يال  .. ربنا مع جديدة صفحة إبدأي اللي

  .. عليكم أطول عايز مش

  .. وكالم تسويف لنبط نبدأ نفسى بس

  ..ونقرب أكتر من ربنا  حياتنا بيها رنغي جادة خطوات ناخد نفسى

  ..قلبي لقلوبكم  من وصل يكون كالمي ويارب

  .. ويرجع يتوب والعاصي..  ويثبت يزيد الطائع يارب

  .. r  النبي حبيبنا حوض على كلنا نتقابل يارب

 يا الفتن زمن فى اتمسكنا بسنتك..  بالدين اتمسكنا ونقوله

  .. ربناد عن لينا شفيع ويكون حوضه من نشرب علشان..  اهللا رسول

  .. اهللا بإذن ةالجن والملتقى
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  ::تعلیقات :: 

  

  :بتقول  عن القصة أحد التعليقات اللي وصلتني 7
  

  .. ويأ ھزني بطلال الرحمن عبد موت طبعاً  و.. قرأت القصة كاملة 
  .. معاذ بشخصیة جداً  تأثرتإ وكمان
 زي ھیبقى حالي امتى لحد أفھم نفسي؟؟  امتى لحد أسأل عایزة بس
 عارفةمش  و تاني للمعاصي برجع عني غصب ؟؟ كده الرحمن عبد
  !!؟؟ دي الغفلة في ھفضل امتى لحد عارفة مش !! خالص  أثبت
  !؟؟ الرحمن عبد زي أموت و أضل إني یقدرلي ربنا ما لحد
  لحظة أي في ھتیجي نھایتھا و القصة نص في يدلوقت إني حاسة أنا

  ومش عارفة ھموت على إیھ ؟؟؟ على طاعة وال على معصیة ؟؟
  !؟ الطریق نكمل مبنعرفش و النص في بنقع دایما لیھ  أعرف نفسي

 یضحي مقدرش بس لألسف ربنا عایز كان الرحمن عبد إن المشكلة
 یمشیلھ قادر مش لكن ربنا عایزكان  !!وده اللي مخوفني !!  شانھلع

  !!! توقعھ و تبرجلھ ووقفھ ت حاجة بتیجي شویة بیمشیلھ لما و!! 

 
٣٣٠  

  ؟؟ لیھ ھو ثبت ؟؟؟ كده معاذ لیھان عایزة أسأل ، مك و
  ..عبد الرحمن زمعاذ االتنین كانوا ماشیین في طریق ربنا 

عمل ومش عارفة أ أنا خایفة جداً  لیھ یحصل لده كده و لده كده ؟؟؟؟
  .. خیرا هللا مجزاك النصح أرجو !؟..إیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وتعليق تاني بيقول  7
  

  ..نا إتأثرت جدا بالقصة وبكیت كتیر جداااا لما عبد الرحمن مات أ
  !!!ولكن لالسف حسیت بقنووووووووط رھیب من رحمة ربنا 

ني ھكون زي عبد الرحمن إو، حسیت إني مھما عملت مفیش فایدة 
  !!!ومش ھقدر أثبت أبدأ وھموت على المعصیة 

 على وثابت صح والتزم عمره من بدري التزم اللي نساناالحسیت إن 
  .. لآلخر بیثبت اللي ھو كده معاذ زي الحق
والزم ھیقع  لالخر بیثبت مش ويأ مش والتزام متأخر التزم اللي لكن

  !!!ومش ھیقدر یكمل صح 
  

  
 

 



  
٣٣١  

ó ولكل حد بتدور في ذهنه  صحاب التعليقات دينا هقول ألوأ

  :واية دي بعد قراءته للرنفس األسئلة 
  

ً في السن  شابان ومعاذ الرحمن عبد   ..قریبین من بعض جدا
  .. بالفتن یانالمل ناالزمالمكان و نفس في االتنین كانوا موجودین

  .. تییییییییرة جداً ك متحاناتوا بإبتالءات واالتنین مروا
  .. اإلثنین حال بین فیھ فرق كبییییییییر كان زي ما شوفنا ، ولكن

  ھ كده ؟؟؟؟لیییییییییییی
كتبت القصة دي  اللي أنا ساسياأل المعنى في ده السؤال ابةإج

ً  ..علشانھ   ..المعنى اللي نفسي یتنقش في قلوبنا ومننساھوش أبدا

R اهللا إُّـ اللجوء  
 َّـ كل شئ وتعاُّـ سبحانه اهللاب ةواإلستعان

 

ó لیییییھ الزم نستعین بربنا في كل شيء ؟؟؟ ؟؟ لیییییییییییھ  
 فھو رضاأل وجھ على نسانإ يأ وأ إنت أو إنتي وأ ناأ كنت مھما صلأ

 من بلغ مھما .. قوة وال حولأي  وشھملف ضعیییییییییی مخلوق
  وقت يأ في الشھوات بحور في للسقوط معرض فھو والتقوى االیمان

  .. قلبھ على وربطعز وجل  الملك ثبتھ لو .. معاه ربنا كان لو .. إال

 
٣٣٢  

  ..القصة في حصل اللي وده
في  بھ ویستعین هللا إلى أیلجب طول علىولكنھ ..  بتلىیُ  شویة كل معاذ

 بینجیھ كان فربنا.. كل مشكلة تقابلھ سواء في الدین أو في الدنیا 
  .. وثبتھ لھ وییسر
R لیھإ واللجوء هللا لىإ والتذلل فتقاراإل : ھو معاذ ثبات سببف 

  .. رمواأل كل فىواإلستعانة بھ 
وربنا ھداه وأعانھ على  .. بس األول في لربنا ألجف .. الرحمن عبد ماأ

 ینسیھ قدر الشیطان بعدینولكن .. المشي في طریق الدین والقرب منھ 
  ..والنفس امارة بالسوء  .. نفسھ لىإ هللا فوكلھ،  باة االستعان

  !! فكان الزم یضیع ویھلك 

 ربنا غ من فينا حد يأ نإ ةجماع يا نعرف الزم
  ... محالة ال هالك هالك

  !!!توفيق وعون ربنا الزم هيضيع  غ من نساناإل
  

R  ء بالثباتااالدعا"وعلشان كده أھم عامل من عوامل الثبات ھو" ..  
 وكبیرة صغیرة كل في .. یارب وتقول وقت كل في یدكإ ترفع الزم
  ؟؟؟ ربنا غیر مین لینا حناإنت لك مین غیر ربنا ؟؟؟ إ .. یارب تقول
  ؟؟ ربنا غیر والشھوات تنفال مقاومة على انویعین قوینای ھیقدر مین

  ؟؟ ربنا غیر ویرحمنا لنا ھیغفر مینمین ھیثبتنا غیر ربنا ؟؟؟ 



  
٣٣٣  

قد إیھ ھو  .. لربنا محتاج ھو یھإ قد فعال حس الواحد لو .. هللا سبحان
  .. لیھ ویفضض ویحكیلھ یشكیلھ نھإ محتاج

 كل عنھ ویشیل  مشاكلھ كل یحللھ نھإ قادر ربنا یھإ قدلو الواحد حس 
لو !! ماكنش ساب باب ربنا وغفل عنھ لحظة واحدة  ؛ حزانھأو ھمومھ

  ..ة تانی حاجة بقت حوالناأ كانتحسینا بكده یا شباب 
  : ویقول بیدعي كان r النبي

  ، ستغیثأ برحمتك قیوم یا حي یا( 
  ، كلھ شأني لي صلحأ

  ) عین طرفة نفسي لىإ تكلني وال
 rالنبي !! بیقول أغثني وأنقذني یارب !!!!  r النبي ده ؟؟؟؟ مین ده

بیقول یارب متسیبنیش  rالنبي !!! بیقول یارب أصلح لي أموري كلھا 
  !ما بالكم بینا؟!  r النبي ده!!!! لنفسي ولو للحظة واحدة وإال ھضیع 

  : r النبي دعاء كترأ كانواالغرب كمان إنھ 

ِّ مُ  یا اللھم(   ) دینك لىع قلبي تثبِّ  القلوب بقل
  ؟؟؟؟؟؟ كده یقول r النبي یھإ یعني عارفین انتو
 یارب بیقول تاخر وما تقدم ما لھ غفر ربنا اللي المعصوم r النبيده 
  !!!!!بیدعي بیھ في كل وقت  دعاء رتكأ وده ثبتي
  یھ في زمن الفتن ده ؟؟؟ ییینعمل إیھ ؟؟ ودعاءنا یبقى شكلھ إ حناإ یبقى

 
٣٣٤  

وأعنا  وقوینا ثبتنا یارب ونقول با ستعینن لحظة كل في یا شباب الزم
  !!! ھنضییییییییییع وإال بإیدینا وخد

  :احنا في كل صالة بنقول في الفاتحة 

) اكإِي دبعن اكإِيو ينعتسن (  
  

  ..ة واالستعان ةالعباد بین قرن في اآلیة دي وتعالى سبحانھ ربنا
وم على طاعتھ غیر لما نستعین مش ھنقدر نعبده وندا إلننا لیییییھ ؟؟

  :قال هللا  ..بھ ونلجأ إلیھ ونعتصم بھ 

 )نمو مصتعي بِاللَّه فَقَد يدإِلَى ه اطريمٍ صقتسم (  
  

R  الدعااااااااااااااء ثم...  الدعااااااااااااااء ثم..  الدعاااااااااءیبقى ...  

  ..كل وقت  الدعاء مع التذلل واإلفتقار إلى اهللا في
  

الذنوب وعدم االستھانة بعدم .. ھم أسباب الثبات من أوأیضاً 
ألن زي ما شوفتوا في القصة ، الشیطان لھ خطوات في !! استصغارھا 
  !!!والمعصیة الصغیرة مسیرھا ھتجیب معصیة كبیرة !! إیقاع العبد 

  

وشوفنا في القصة .. الصحبة الصالحة .. وأیضاً من أھم أسباب الثبات 
قد إیھ وجود معاذ وكریم فرق جداااا في حیاة عبد الرحمن وفي التزامھ 

 .. ً   !!!!وقد إیھ لما بعد عنھم الشیطان قدر یغویھ بسھولة جدا
  ..دي بعض عوامل الثبات ، وبإذن هللا یكون فیھ كتاب كامل عن الثبات

  



  
٣٣٥  

 وجل عز الزم نعرف إن ربناف.. بالنسبة للي حصل لعبد الرحمن و 7
 : تعالى قال وكما .. وتعالى سبحانھ حاشاه .. بداً أ حداً أ یظلم ال
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  ١٥:اإلسراء

  

  !!.. یییییلقلییییی یفھمھاب اللي ولكن ..ة جدااااا یییییییییییرتك والرسائل
وعلشان كده الزم .. وكل مصیبة بتحصلنا فھي بسبب ذنوبنا ومعاصینا 

  :قال  rوالنبي .. نخاف الحسن نموت على معصیة .. خاف منھا ن

  : وجل عز هللا قال( 
ْ خَ  وال نیْ نَ أمْ  لعبدي أجمع ال وعزتي َ و  في أمنني ھو إن،  نیْ ف
 في خافني ھو وإن..  عبادي فیھ أجمع یوم خفتھ، أ الدنیا

   ) عبادي فیھ أجمع یوم أمنتھ،  الدنیا
  صححھ األلباني

  

  !!یدفعنا للیأس والقنوط وإنھ مفیش أمل  ولكن مش عایزین الخوف ده
 لسھ قلبھ االنسان ما طول. . یأس ذرة مبكولقل یتسرب إوعوا یا شباب

  .. هللا بإذن ھیوصلوإستعانة با  رادةإو حقیقیةة رغب عندهو بینبض

 
٣٣٦  

 االنسان طالما ولكن وكلنا معرضین إننا نقع في أي معصیة ، 7
ھیرجع لھا  مش نھإ القرار اخدیو علیھا ویندم المعصیة بعد بیتوب

في  هللا مع ویصدق علشان میرجعش تاني بواباأل كل یقفل تاني ویبدأ
  .. المستقیم للصراط وھیھدیھ التوبة وھیرزقھ ھیصدقھ ربنا التوبة ،
R كـنفس دـاھـوج،  لربنا توب والمعاصي الذنوب من عملت مھماف  ،

  على نفسك والشیطان با واستعن ،كـضعف طــنق دـسإنك ت في واجتھد
  : تعالى قال هللا 
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  ٦٩:العنكبوت

  

  ..من القصة بخصوص الموضوع ده  ٨٤ترجعوا لصفحة ویاریت 
  

  

W  عایز كل واحد دلوقتي یجدد التوبة لربنا سبحانھ .. الختام وفي
ویبدأ یكتب ذنوبھ والحاجات . .كل واحد یجیب ورقة وقلم .. وتعالى 

ویبدأ یكتب خطوات عملیة للتوبة .. اللي عایز یغیرھا في حیاتھ 
  .. ویستعین با ویجاھد نفسھ علشان ینفذھا  ..والتغییر الحقیقي 

  

و حلقة معینة إتأثرت بیھا في القصة معین أویاریت لو فیھ موقف  &
  ..ترجعلھا كل شویة وتقرأھا علشان تذكرك 



  
٣٣٧  

  

R حد من اریت كذلك لو عجبتك القصة ، متبخلش بإنك تھدیھا لوی
وتكون توبتھ  أصحابك أو قرایبك عسى إنھا تكون سبب في ھدایتھ ،

  ..والتزامھ في میزان حسناتك بإذن هللا 
  

   .. الخاتمة حسن جمیعاً  ویرزقنا یثبتناو یتوب علینا ربنا
  ..اللھم آمین 

  
  
  

  
  

  

  بتوفیق هللا وبحمده ،،تم 
  

  

 
٣٣٨  

  

  !!وماذا َجنيت ؟؟ !!اإلله عصيُت 
  

  

عصيت اإلله اذاـوم نيت؟؟ ج  ...ىس سوــحةقاءٍ رؤس وشوب ِ !!  
ـ ىـختَط...  فـــضعي ـدــعبـ جتَرأ يــإهلـ مـمـاكح سـنـف بزالت ِ  
  ثـخب رــــكبائ تـُعاين ونـَفسِي...  ـلٌــثـَقيـ وزري وموالي يـــإهل

جترعـت...  ذنبٍ كـل ومن ، كثرياً عصيت بكأسي ـاًمــألي راًــــم  
  ؟؟ِ وثـبغ يل فهل،  يغلي وقليب...  غـَواينٍ وــبلهً داـسعي تراىن
يب جتَاهلتلٍـــــــجلي ربٍ ةـه  ...مس اًمــعظي هـَوالً تنـَاسيتبر ِ!  

  !؟ ِ مس رـخبي مـعلي توأن! ... ؟ عصيت إهلي فـكي أدري وال
  !! واُمسي أغدو وبٍــذنَ طـووس...  ربــي يناجوك لٌــومن ـاعـسب
  وحـبسٍِ  عـمبن هواهـا اهـدــوج... ٍٍ  لنفـْس انَــنالع نــقَلتـُطْ فال
ـَت وال...  مـالكري ابِـــلبٍ وقـبش ارعـوسـلقتأســــبيً  اةــــحي ن !ِ  
شرق...  املَعاصي لُـــــلي ليذهب ادرـوب ــــفج ويبشمسٍ  ـاةحيـ ر ِ  

رـــوفقٍ لذُبِ...  اإلله وىـتقب ةُــاــاحليـ تطيب ٍـسِــواُنـٍْ بــوحـ  
  

 مصطفى زاید ،،/ د  ..كلمات 


